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15. oktoobril kell 20 
lõppes 2017. aasta kohalike 
omavalitsuste volikogude 
valimised ning 24. oktoobril 
registreeris valla valimis-
komisjon kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimise 
seaduse § 68 lõike 1 alusel 
vallavolikogu uue koosseisu.

Viimsi vallas oli kohalikeks vali-
misteks moodustatud neli valimis-
jaoskonda, kus sai hääletada eelva-
limistel 9.–11. oktoobril ja valimis-
päeval, 15. oktoobril. 

Hääleõiguslikke elanikke oli tä-
navu 14 599, kellest käis valimas 
8939, neist 4416 inimest osales eel-
hääletamisel. Valimisaktiivsus oli see-
ga 61,2%.

Kokku esitati 190 kandideeri-
misavaldust. Viimsi valla valimis-
komisjon registreeris 8. septemb-
ril toimunud koosolekul neist 184. 
Neli kandidaati ei vastanud koha-
liku omavalitsuse volikogu vali-
mise seaduse § 5 lõikes 5 toodud 
nõuetele. Kaks kandidaati loobu-

sid kandideerimast.
Võrreldes 2013. aasta oktoob-

ris toimunud kohalike omavalitsus-
te volikogude valimistega on vali-
misaktiivsus langenud 4,69%. Too-
na oli vallas 13 058 hääleõiguslik-
ku elanikku, kellest käis valimas 
8604 elanikku (65,89%). 

Valimistulemused
Viimsis võitis valimised ülekaalu-
kalt Eesti Reformierakond, saades 
3367 häält. Talle järgnes erakond 
Isamaa ja Res Publica Liit 1057 
häälega, Sotsiaaldemokraatlik Era-
kond sai 1045, Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond 932 ja Eesti Kesk-
erakond 756 häält. Valimisliitudest 
sai Kogukondade Viimsi 705, Ran-
narahvas 609 ja Tuleviku Viimsi 
407 häält. Eestimaa Ühendatud Va-
sakparteile anti 18 häält.

Isikutest tegi Viimsis kõige tu-
gevama tulemuse Siim Kallas 1080 
häälega. Reformierakonnast oli edu-
kas häältekorjaja veel IT-ettevõtja 
Taavi Kotka (384). 

Erakondadest teise koha saanud 

IRL-i parim häältepüüdja oli Mari-
Ann Kelam 269 häälega. EKRE ri-
dades kandideerinutest tegi parima 
tulemuse meelelahutaja Hannes Võr-
no 340 häälega.

Valimisliidust Kogukondade 
Viimsi sai enim hääli suhtekorral-
daja Ivo Rull (290 häält).

Volikogu 9. koosseis
Viimsi valla valimiskomisjoni 24. 
oktoobri otsusega nr 15 registree-
riti Viimsi vallavolikogu 9. koos-
seisu liikmeteks:

Eesti Reformierakonnast (9 koh-
ta) Siim Kallas, Taavi Kotka, Aivar 
Sõerd, Kristjan Jõekalda, Tanel Ei-
naste, Janek Murakas, Riina Aas-
ma, Taivo Luik, Valdur Kahro;

Isamaa ja Res Publica Liidust 
(3 kohta) Mari-Ann Kelam, Jan Trei, 
Priit Robas;

Sotsiaaldemokraatlikust Erakon-
nast (2 kohta): Urve Palo, Raimo 
Tann;

Valimisliidust Kogukondade 
Viimsi (2 kohta): Ivo Rull, Ants Erm;

Eesti Konservatiivsest Rahva-

erakonnast (2 kohta): Hannes Võr-
no, Madis Saretok;

Eesti Keskerakonnast (2 kohta): 
Oliver Liidemann, Oksana Šelen-
jova;

Valimisliidust Rannarahvas (1 
koht): Jüri Kruusvee.

Koalitsioon
Viimsi vallas kohalikud valimised 
võitnud Reformierakond moodus-
tab võimuliidu sotsiaaldemokraa-
tide ja valimisliiduga Rannarahvas. 
Üheskoos on kokku lepitud, et val-
lavanema koha saab Siim Kallas, 
kandidaat vallavolikogu esimehe 
kohale on samuti Reformierakon-
na nimekirjas kandideerinud Taavi 
Kotka.

Sotsiaaldemokraadid said ühe 
abivallavanema koha, mida asub 
täitma Annika Vaikla ning voliko-
gu aseesimehe koha saab Ain Pin-
nonen.

Täpsem vallavalitsuse koosseis 
selgub 7. novembri volikogu istun-
gil. 

Liina Rüütel
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uus perearst
alates 1. oktoobrist 2017 osutab pere-
arst sergey saadi endistele patsientide-
le Viimsi vallas ja Pirita linnaosas üld-
arstiabi perearst ingmar Lindström (Pe-
rekliinik oÜ). 

Vastuvõtukoha aadress: Ravi 27, kabi-
net 331, telefon: 5190 9216. Dr Lindströmi 
vastuvõtuajad: E, K, N 8.30–12.30, T 14.00–
18.00, R 8.30–12.00.

sotsiaal- ja tervishoiuamet

Leppneeme küla 
üldkoosolek
Leppneeme küla üldkoosolek toimub 
18. novembril algusega kell 15 Lepp-
neeme vanas sadamahoones. 

Päevakord: 1. külavanema aruanne teh-
tud töödest; 2. järgmise aasta plaanid; 3. 
jooksvad küsimused.

Külavanem

Esita kandidaat!
harjumaa aasta tegija kandidaate saab 
esitada veel terve nädal – ankeedid on 
avatud 31. oktoobri südaööni.

HEAK-i kodulehel www.heak.ee leiad sobiva 
kategooria. Sellest nädalast saavad kirja kõik, 
keda on esitatud ehk saate enne ankeedi esita-
mist vaadata, keda teie omavalitusest on juba 
märgatud. Kindlasti on Viimsi vallas (väike)
ettevõte, kes on jõudsalt arenenud; kodaniku-
ühendus, kes paneb kogukonnaliikmed ühise 
eesmärgi nimel tegutsema; sädeinimene, kes võ-
tab enda kanda suuremat vastutust; toetaja, kel-
le poole alati pöördute ja ei naase kunagi tüh-
jade kätega. Võib-olla on siinkandis sel aastal 
just selline ettevõtmine, mis vääriks aasta teo 
tiitlit, sest olete sinna kõik oma aega ja energiat 
panustanud. Leidke nad üles!

Märka oma inimesi!
Külli Vollmer

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Kanna helkurit!
Pimeda aja saabudes tuletame meelde, 
et helkuri kandmine on kohustuslik.

Ei ole oluline, kas kõnnid asulasisesel või 
-välisel teel, kas on tänavavalgustus või 
mitte – igal juhul tuleb enda nähtavaks te-
gemiseks kanda helkurit. Helkur kinnita pa-
remale poole (sõidutee poole) põlve kõr-
gusele. Kontrolli, kas helkur ripub vabalt 
ning on nähtav nii eest kui tagant.

Õnnetuste vältimiseks peab jalakäija 
kõnnitee puudumisel ning maanteel kõn-
dima vasakpoolsel teepeenral, hämaras 
ning pimeduse saabudes kindlasti kasu-
tama helkurit, taskulampi või ohutusvesti.

Viimsi teataja
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil 
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 
1, 74001 Viimsi, harju maakond.Toimetusel on 
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840, 
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee

toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, 
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

trükki toimetanud: Meedium OÜ

Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

ajalehe järgmine number ilmub 10. novembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka 
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast 
www.facebook.com/ViimsiVald

Talvine liiklus-
korraldus Pärnamäe 
teel
seoses läheneva talvega, mil liiklusolud muu-
tuvad pimeduse ja libeduseohuga keerulise-
maks, alandatakse novembri keskpaigast talve-
perioodiks Pärnamäe teel lubatud piirkiirust 
50 km/h-le.

Selleks, et kõik pereliikmed tervena hommikul tööle ja 
õhtul koju jõuaksid, saame ise palju ära teha. See, kuidas 
tänavatel ja teedel käitume, on eeskujuks ka meie lastele.

Palume juhtidel kinni pidada kehtestatud liikluskorral-
dusest ning soovime ohutut liiklemist!

Lääneotsa tee 
remonttööd
Juba septembris alustati Prangli saarel Lääne-
otsa teekatte remontimist freespuruga. Prangli 
saarele on selleks otstarbeks veetud 120 tonni 
freespuru. 

Freespuru pakiti kottidesse Ampri teel freespurulaos, kust 
kotid treileriga Leppneeme sadamasse viidi. Kottide trans-
pordiks saarele oli vaja Wrangöl teha 12 reisi, kuna korra-
ga mahutati praami peale 10 kotti. Saarel toimetati edasi 
spetsiaalse kalluriga, mille varustusse kuulus ka kraana, 
et kotid saaks kai pealt kasti tõstetud ja Lääneotsa teele 
viidud. Kohapeal toimus freespuru planeerimine kopa ja 
käsitööliste abiga. Lääneotsa tee Pranglil on taas sõidetav. 

Krüsanteemi tee 
läheb remonti
Krüstanteemi tee rekonstrueerimistööd algavad 
6. novembril. 

Töid teostab hanke võitja AS TREV-2 Grupp, kes vastutab 
ka liikluskorralduse eest objektil. Tööde ajaks kehtesta-
takse piirkonnas ajutine liikluskorraldus. 

Kommunaalamet

KommuNaaLVeeRG

Komisjon kinnitas 
Viimsi noortevolikogu 
2017/2018 alates 26. 
oktoobrist 2017 järgmises 
koosseisus: Gerttu osa, 
anna ida Viola Leipalu, 
ats Pinnonen, Brita-stiina 
sarv, elise müür, henri-
ette-solweig hiiemäe, 
matthias Veski, melissa 
Buinenko, teet simson, 
agnes milla Bereczki ja 
sten erik Prohhorov.

Noortevolikogu kogunes esma-
kordselt 26. oktoobril. Kohali-
ku omavalitsuse noortevoliko-
gu on valla- või linnavolikogu 
juures tegutsev nõuandev kogu, 
mille liikmed on noored. Noor-
tevolikogu eesmärk on analüü-

Viimsi vallas valiti uus 
noortevolikogu koosseis

sida valla või linna pädevusse 
kuuluvaid noorteküsimusi ning 
teha nende kohta ettepanekuid 
valla- või linnavolikogule ja 
-valitsusele. Noortevolikogu liik-
meks võivad olla noored vanu-
ses 13–26, kelle elukoht on re-
gistreeritud või kes õpib oma-
valitsuse haldusüksuse territoo-
riumil. Noortevolikogusse saa-
vad kuuluda õpilasesinduste ja 
noorteühingute esindajad ning 
ka organiseerumata noored (noo-
red, kes ei kuulu noorteorga-
nisatsiooni või -gruppi). Noor-
tevolikogu liikmete valimisel 
peab lähtuma demokraatlikku-
se põhimõtetest.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö 

peaspetsialist

tuletame meelde, et 
äriideede konkurss 
ajujaht ootab ideid 
29. oktoobriks ning 
Viimsi vald annab taas 
välja kuni 5000-eurose 
eriauhinna parimale 
meeskonnale.

Eesti suurim äriideede kon-
kurss Ajujaht sõlmis juba teist 
aastat koostöölepingu Viimsi 
vallaga, et elavdada ettevõtlust 
Viimsis. 

Viimsilased, kes veel ise et-
tevõtlusega ei tegele, kuid kel-
lel on tekkinud ettevõtlikke mõt-
teid, on oodatud osalema Aju-
jahi konkursil, sest ka sel aas-
tal annab Viimsi vald välja ku-
ni 5000-eurose eriauhinna pa-
rimale meeskonnale. Eelduseks 
on see, et vähemalt üks mees-
konna liige peab olema Viimsi 
valla elanik (registreerimisel tu-
leb idee esitamise vormis mär-
kida elukohaks Viimsi vald).

Oma äriideed on oodatud 
esitama kõik – nii tudengid, 
kooliõpilased kui ka juba töö-
turul aktiivsed inimesed, kes 
soovivad karjäärimuutust ja 
kaaluvad oma ettevõtte loo-
mist. 

Konkursil osalemise tingi-
musi on vaid üks – kui Ajuja-
hile esitatava äriideega ei ole 
rohkem kui 6 kuud enne idee-
de esitamise tähtaega teenitud 
tulu, siis võib idee konkursile 
esitada.

mida ajujaht pakub?
Auhinnafond pakub võimalu-
se algkapitali hankimiseks. Men-
torid tagavad kõrgtasemel eks-
pertiisi. Koolitused annavad 
teadmised idufirma loomiseks. 
Lisaks ei saa alahinnata kasu-
like kontaktide loomise väär-
tust. 8. hooaja võitja Timbeteri 
eestvedaja Anna-Greta Tsahk-
na tutvus oma praeguste kol-
leegidega Garage48 üritusel, 
kus nad valiti otse Ajujahi järg-
misse vooru. Lisaks, ükski tei-
ne äriideede konkurss ei paku 
sellist nähtavust kui Ajujaht, 
kuna televisiooni eetriaeg on 
kallis – Taxify žürii südant ei 
võitnud, kuid televisioon tegi 
nad nähtavaks investoritele.

Eesti suurima äriideede kon-
kursi ellukutsuja on EAS, part-
ner SEB ja suurtoetaja Elisa. 

Esita oma idee Ajujahile!

Lisaks neile toetavad Ajujahti 
Levira, Nasdaq, Elering, Tehno-
pol, Sihtasutus Kodanikuühis-
konna Sihtkapital, Tartu Loome-
majanduskeskus, Ülemiste City, 
Pärnu linn, Tallinna linn, Har-
ku vald, Tartu linn, Viimsi vald 
ja Võru maavalitsus. Ajujahti ra-
hastatakse Euroopa Regionaal-
arengu Fondi vahenditest.

Viimsilased konkursil
Ajujahi 10. hooajal esitati 309 
ideed, sh 16 Viimsi ideed, kel-
lest kaks jõudsid 30 parima sek-

ka. Üks meeskond, kes möö-
dunud sügisel otsustas end Aju-
jahil proovile panna oli Tem-
pID. Kaheksa kuud hiljem väl-
juti konkursilt 35 000 euro võr-
ra rikkamana – sellest 5000 eu-
rot tuli Viimsi vallalt. Teine mees-
kond oli Vaga Aed, kes toodab 
ja turustab kuiva leivajuuretist 
ning rohelist jahu külmkuiva-
tatud nõgesest, naadist ja malt-
sast, ühendades taimekuivati, 
veski ja külmkuivatatud paken-
damise. 

Liina Rüütel

Noorsootöönädal eestis
6.–12. novembrini on üle-eestiline noorsootöönädal, mille raa-
mes toimub üle eesti palju noortele suunatud ja noorsootöö-
ga seotud sündmusi. 

Selleaastase noorsootöönädala teemaks on “Nutikamalt, vir-
tuaalsemalt, globaalsemalt – pilvedesse”. 

Sündmuste kohta saab infot vaadata www.entk.ee. 
Noorsootöönädala raames toimub 7. novembril algusega kell 

18 Viimsi noortekeskuses Hispaania kultuuriõhtu, kus tutvustatak-
se kultuuri, ajalugu, traditsioone ja muusikat. Lisaks on huvilis-
tel võimalik rääkida hetkel Hispaanias aset leidvatel aktuaalsetel 

teemadel. Saab ka vahetult infot Euroopa vabatahtliku teenistuse 
(EVS) projekti võimaluste kohta. Nimelt otsitakse üht Viimsi noort, 
kes soovib EVS-i raames elada ja töötada 6 kuud Hispaanias Gra-
nada lähistel alates aprillist kuni septembrini. 

Kultuuriõhtut viib läbi Viimsi ja Randvere noortekeskustes Eu-
roopa vabatahtlikku teenistust tegev Mallorcalt pärit Claudia. 

NB! Üritus toimub inglise keeles (vajadusel tõlge eesti keelde) 
ning on mõeldud noortele vanuses 14+.

annika orgus
Viimsi noortekeskus

tempid – 2017. aasta ajujahi võitja.
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Riiklik ilmateenistus 
prognoosib sel nädalal 
miinuskraade ja lörtsi. 
Politsei soovitab aegsasti 
rehvivahetuseks valmis-
tuda ja aja broneerida.

“Esimene talvekuu koputab vars-
ti uksele, püsivad miinuskraa-
did jõuavad ka kohe kohale. 
Seega peavad sõidukiomanikud 
üle vaatama, kas nende talve-
rehvid on korralikud ja terved. 
Kui ei, siis tuleb soetada kor-
ralikud talverehvid ning panna 
kinni aeg nende vahetuseks,” 
ütles liiklusjärelvalvekeskuse 
patrulltalituse juht Henry Mu-
rumaa.

Murumaa sõnul tulevad li-
bedad teeolud pahatihti üllatu-
sena. “Kui vahetasid sügisjope 
paksema vastu ja kasutad au-
tos istmesoojendust või kirud 
selle puudumist, siis kõik need 
märgid viitavad sellele, et lörts 
ja jää jõuavad varsti teele,” 
lausus Murumaa.

Rehvi ostes on tähtis selle 
kvaliteet ja tüüp. “Ostes peab 
jälgima, et rehvid ühtiksid sinu 
automargile tehase poolt keh-
testatud kõrguse ja laiusega. Va-

le laiuse ja ebaõige kõrgusega 
rehv mõjutab sõiduki juhita-
vust,” rääkis politseinik.

Murumaa sõnul saab väga 
väheste õnnetuste puhul näpu-

ga näidata kulunud või katkis-
te rehvide suunas ja öelda, et 
ainuüksi need põhjustasid kok-
kupõrke või teelt väljasõidu. “Ta-
valiselt on see mitme teguri 
koosmõju. Näiteks ületatakse 
kiirust või sooritatakse ohtlik-
ke ja ebavajalikke manöövreid. 
Kui siis läheb midagi nihu või 
tuleb äkitselt reageerida, ei pruu-
gi kulunud rehv sind õigeaeg-
selt aidata,” sõnas politseinik.

Murumaa soovitab rehviost-
jal, kes ei tea, millist rehvi osta, 
pöörduda eksperdi poole. “Vale 
rehv on sama ohtlik nagu kulu-
nud rehvgi,” ütles ta.

Alates 15. oktoobrist võib 
sõita talverehvidega. Nende ka-
sutamine on kohustuslik 1. det-
sembrist 1. märtsini. Lamellreh-
videga tohib sõita aastaringselt.
Talverehvi jääksügavus peab 
olema vähemalt 3 millimeetrit.

seiko Kuik
Politsei- ja Piirivalveameti 

pressiesindaja

Politsei- ja Piirivalveamet on koostöös eesti Rehviliiduga käivi-
tanud kampaania “Paigaldan korralikke rehve!”. sellega liitunud 
töökodadega tutvu veebiaadressil rehviliit.ee/korralikudrehvid. 
illustratsioon Rehviliit

Aeg on broneerida rehvivahetus

1. jaanuaril 2018 jõustub 
uus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus (Krts), 
millega soovitakse paran-
dada elamute haldamist 
ning kehtestada ühesu-
gused valitsemisreeglid 
kõikide elamute suhtes. 
23. novembril algusega 
kell 18.30 toimub Viimsi 
Kooli suures saalis tasuta 
infotund korteriomanikele 
“Kõikides kortermajades 
tekivad korteriühistud”.

Tuleval aastal saab 
püüda rohkem räime 
ja kilu
eL-i ministrid leppisid kokku Läänemere 2018. 
aasta kalapüügivõimalustes. Luksemburgis 
toimunud põllumajandus- ja kalandusnõukogu 
kohtumisel lepiti kokku järgmise aasta Lääne-
mere kalapüügivõimalustes, eesti jaoks suure-
nevad avaosa räime ja kilu püügivõimalused. 

“Püügivõimaluste kokkuleppimine osutus seekord kõve-
maks pähkliks kui ootasime – liikmesriikide ja Euroopa 
Komisjoniga kulus kompromissiotsinguteks üle 20 tunni. 
Lõplik kokkulepe on tasakaalustatud kompromiss kesk-
konna ja majanduslike huvide vahel,” selgitas kohtumist 
juhtinud keskkonnaminister Siim Kiisler.

Läänemere avaosa räime osas tegi Euroopa Komisjon 
ettepaneku suurendada püügivõimalusi võrreldes 2017. 
aastaga 25%, kuid lõplikuks kokkuleppeks jäi tõus 20%. 
Seega saab Eesti 2018. aastal avaosa räime püüda 25 468 
tonni. 

Räimevaru viimaste aastate vastutustundlik majanda-
mine on hakanud vilja kandma. See omakorda on aidanud 
parandada kalatööstuse olukorda ning varustada tarbijat 
korrapäraste tarnetega. Samas Läänemere lääneosa räime-
varude kohta esitatud teaduslikest näitajatest ilmneb nen-
de varude olukorra negatiivne muutus.

Liivi lahe räime osas tegi Euroopa Komisjon ettepa-
neku vähendada püügivõimalust 7%, millega pärast pikki 
arutelusid lõpuks nõustusid ka liikmesriigid. Eesti saab 
2018. aastal Liivi lahest püüda 13 392 tonni räime.

Tursavaru jaotub Läänemeres kaheks: idaosa ja lääne-
osa tursk. Lääneosa tursa püügikvoot otsustati jätta 2017. 
aastaga samale tasemele. Idaosa tursa püügikvoodi osas 
tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vähendada püügivõi-
malust 28%, kuid läbirääkimiste tulemusena lepiti kokku 
8% vähendamises. Seega saavad Eesti kalurid püüda järg-
misel aastal 636 tonni idaosa turska ning 54 tonni lääneosa 
turska. 

Läänemere lääneosa tursavaru on olulise tähtsusega 
paljude väikekalurite jaoks, viimastel aastatel on selle va-
ru tase olnud madal. Praeguseks on kõnealune kalavaru 
ikka veel allpool bioloogilise ohutuse piiri.

Nii Läänemere avaosa kui ka Soome lahe lõhe puhul 
otsustati püügivõimalust vähendada 5% võrra. Seega saab 
2018. aastal Läänemere avaosas püüda 1919 lõhekala ning 
Soome lahest 1021 lõhekala.

Kilu osas jäid liikmesriigid nõusse Euroopa Komisjo-
ni ettepanekuga suurendada püügikvooti 1% võrra. Eesti 
saab 2018. aastal püüda 30 047 tonni kilu. 

Euroopa Komisjon tegi augustis ettepaneku angerja-
püük Läänemerel keelata, et seda diskussiooni Euroopa 
üleselt pidada. Angerjavaru on juba pikka aega olnud ma-
dalseisus. Üldine meelsus on, et angerjas vajab kaitset, ent 
seekord otsustasid ministrid lükata angerjapüüki käsitle-
vad arutelud edasi hilisemasse etappi, et arutada üleeuroo-
palist strateegiat, mille abil tagada angerjavarude kaitse ja 
kestlik kasutamine.

Viimsi teataja 

Kilusõbrad ei pea muretsema, kiluvarusid jätkub. 
Foto annika Koppel

Kohanimede määramine
Viimsi vallavalitsus teavitab Pärnamäe külas liikluspindadele 
kohanimede määramisest. 

Esimene liikluspind saab alguse Lageda teelt ja lõpeb Lageda 
teega. Ettepanek on määrata kohanimeks Ruudu tee. 

Teine liikluspind saab alguse nimeta teelt ja lõpeb Lageda põik 
5 kinnistu juures. Ettepanek on määrata kohanimeks Nurga tee. 

Viimsi vallavalitsus teavitab Lubja külas salumetsa iii ja sa-
lumetsa iV detailplaneeringuga planeeritavatele liikluspinda-
dele kohanimede määramisest. 

Esimene liikluspind planeeritakse Paevälja teelt ja lõpeb Paelille 
tee 1 katastriüksusega. Ettepanek on määrata kohanimeks Pae tee. 

Teine liikluspind planeeritakse Paevälja teelt ja lõpeb tupikuga. 

Ettepanek on määrata kohanimeks Kivi tee. 
Viimsi vallavalitsus teavitab Lubja külas liikluspindade ko-

hanimede muutmisest. 
Esimene liikluspind saab alguse Kaare teelt ja lõpeb Alajaama 

teega. Ettepanek on määrata uueks kohanimeks Otsa tee. 
Teine liikluspind saab alguse Aiandi teelt ja lõpeb tulevikus Pae-

lille teega. Ettepanek on määrata uueks kohanimeks Kangru tee. 
 Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 

10.11.2017 e-posti aadressil estella-marie.koiv@viimsivv.ee või 
paberil, aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1.

estella-marie Kõiv
Aadressiandmete spetsialist

Infotund korteriomanikele
Infotunnil esinevad EOKL-i ju-
hatuse esimees, Tallinna notar 
Priidu Pärna ja EOKL-i juha-
tuse liige, kinnisvarahaldur And-
ry Krass.

Infotunnis saab vastused 
järgmistele küsimustele: 

Milliseid elamuid uus sea-
dus puudutab ja mis muutub? 
Mida peavad tegema korte-
riomanikud käesoleval ja järg-
misel aastal? Kes hakkab te-
gelema haldusküsimustega? 
Kas riigile peab midagi tasuma 

tasuB teada
n Lisateavet ja abi korteri-
ühistute kohta leiate Eesti 
Omanike Keskliidust. 

n Uuest seadusest saad täp-
semalt lugeda veebiaad-
ressil omanikud.ee/uus kor-
teriomandi- ja korteriühis-
tuseadus.

n Uue seadusega saab tut-
vuda Riigi Teatajas.

uuest seadusest tulenevalt loob riik kõikidesse kortermajadesse korteriühistud. Foto annika Koppel

automaatühistu asutamisel? Kes 
hakkab korteriühistut esinda-
ma ja juhtima? Kuidas puudu-
tab uus seadus olemasolevaid 
ühistuid?

Infotunnile on soovitatav re-
gistreerida – lisainfo tel 642 
7020 või e-posti aadressil oma-
nikud@omanikud.ee.

Infotunni toimumist toeta-
vad majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium ning Viimsi 
vallavalitsus.

eesti omanike Keskliit
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eesti VaBaRiiK 100

Ühise ettevõtmise 
‘’eV 100 igas külas’’ ees-
märk on, et üksi inimene 
ei jää eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva tähistamisest 
ilma. see projekt annab 
igale külale, alevikule ja 
selle kogukonnale võima-
luse valida eV 100 juubeli-
perioodist välja üks päev, 
mil nemad peavad eesti 
Vabariigi 100. sünnipäeva.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev 
on meie kõigi pidu. Mida aga 
teha, et sündmused, millega se-
da ajavahemikus aprillist 2017 
kuni veebruarini 2020 tähista-
takse, ei koonduks ainult pea-
linna ja teistesse suurematesse 
linnadesse? Selleks pole vaja 
muud, kui endale pikast juubeli-
perioodist valida välja üks päev, 
mil Eesti sünnipäev oma õue-
le, külaplatsile või linnavälja-
kule kutsuda ja seda siis seal 
koos endiste ja praeguste ela-
nike, lähemate ja kaugemate 
sõprade ning naabritega vääri-
kalt tähistada.

Mis võiks aga olla see, mis 
innustaks ja kaasaks kogukon-
dade liikmeid ühiselt panusta-
ma EV100 sünnipäeva tähista-
misse oma kodukohas? Milli-
seid tegevusi ja sündmusi ka-
vandada? Kindlasti võiks see 
“midagi” olla seotud sellele pai-
gale ainuomase, eripärasega – 
selle märgiga, mille järgi seda 
paika juba laiemalt tuntakse 
või siis tulevikus tundma ha-

Eesti Vabariik 100 igas külas

katakse. Kindlasti tähendab see 
siis ka seotust selle paiga mi-
neviku, oleviku ja tulevikuga. 
Ja inimestega, kes seal kunagi 
elanud, praegu elavad või tule-
vikus elama saavad. Kindlasti 
on see ka midagi, mis väärtus-
tab ja vääristab kohalikku elu- 
ja looduskeskkonda. Ja kind-
lasti võiks see “midagi” olla pü-
siva väärtusega, alles ja ole-
mas ka aastate pärast.

Samas ei tähenda “püsiv väär-
tus” ilmtingimata mõne mate-
riaalse objekti valmimist või kor-
rastamist. Samahästi võib püsi-
väärtus sisalduda ka kogukon-
nale eriomase traditsiooni eda-

siarendamises või kui seda veel 
pole, siis ka selle loomises. Ja 
muidugi on püsiva väärtuse loo-
mine näiteks ka kogukonna 
ajaloo uurimine, kirjutamine ja 
kättesaadavaks tegemine. 

See tähendab, et kõneldes 
programmist “EV100 igas kü-
las’’, räägime me tegelikult ka-
hest asjast: kõigepealt pikema-
ajalisest ettevalmistavast tege-
vusest ja selle järel – ühel kind-
lal kuupäeval – toimuvast sünd-
musest.

Näiteks: kui koolilapsed kor-
javad tammetõrusid ja kasva-
tavad nendest väikesed puud 
ning kui kohalik omavalitsus 

tähista eesti Vabariigi 100. sünnipäeva oma kodukülas või -alevikus! Foto eV100

tasuB teada
et liituda ‘’eV100 igas külas’’ programmiga, kirjuta e-posti 
aadressile merle@jantson.ee. Lisainfo ev100.ee.

Selleks, et ühiskingituses “EV100 igas külas“ kaasa lüüa, tuleb 
vaid:

n kogukonnana leida ühiselt see ainuomane ja püsima jääv 
“miski“, mis kogukonda rõõmustab, mida teil vaja läheb, mille 
üle uhkust tunne(ksi)te, mille tegemiseks oskusi ja ressurssi 
leiate;

n valida juubeliperioodist (tänasest kuni 02.02.2020) välja see 
üks ja ainus päev, mil kogukond EV100 tähistab ja oma kogu-
konna “kingituse“ n-ö üle annab – seda avab või esitleb. Sobi-
vaima päeva leiate kindlasti siis, kui “vaatate ringi“ oma kogu-
konna/kodukoha ajaloos ja pärimuses;

n registreerida oma kingitus ja sündmus “EV100 igas külas“ 
oma maakonna koordinaatori juures.

ida-harjumaal on koordinaatoriks Kaisa Linno (tel 523 9239, 
e-post kaisa@kolgakyla.ee), kellelt saate infot ning kelle 
kaudu jõuab kogukonna kink ja sünnipäevapidu kenasti nii 
kaardile, kalendrisse kui ka tunnustahvli saajate nimekirja.

leiab ja korrastab maatüki, ku-
hu need puud EV100 tamme-
pargiks istutada, siis on see suu-
repärane kogukonda ühendav 
tegevus. Selle tammepargi ava-
mine kindlal kuupäeval saab 
aga olla sündmuseks, millega 
ses paigas EV100 sünnipäeva 
tähistatakse ja mille juurde kuu-
luvad loomulikult ka pidu ja 
peokülalised.

Ja muidugi mõista ei ole mi-
dagi halba ka selles, kui selle 
ühe valitud päeva sisse, mil 
EV100 jõuab just minu külas-
se, koondub rohkem sündmusi 
kui üks – et kingituseks on kor-
raga nii ajalooraamat, kiigeplats 

kui ka traditsiooniline, sellele 
paigale ainuomane rahvatervise-
sündmus ja mis kõik veel.  

Võib ka juhtuda, et mõnes 
paigas toimub juubeliperioodi 
jooksul rohkemgi sobilikke sünd-
musi. Sel juhul tuleks hoolikalt 
kaaluda ja valida “EV100 igas 
külas’’ programmi see üks, mis 
kogukonda enim liidab ja pari-
mal viisil esindab, arvestades, 
et sel ajal kogu ülejäänud Ees-
ti tähelepanu koondub sellele 
paigale. Muud juubeliperioodi 
kestel toimuvad huvitavad sünd-
mused on aga väga oodatud 
EV100 üldisse sündmuste ka-
lendrisse. 

Külasid, paiku ja kogukon-
di on Eestis – rõõmustaval kom-
bel – rohkem kui päevi juube-
liperioodis. Nii võib ette tulla 
ka juhuseid, kus EV100 jõuab 
ühel päeval ka mitmesse Eesti 
paika. 

Sündmuse loomulikuks osaks 
on selle toimumiskoha tähista-
mine vastava märgisega, mil-
lelt saab ka aastate pärast luge-
da, et just sel kuupäeval oli 
EV100 sünnipäev siin, minu kü-
las. Need märgised saavad kõik 
“EV100 igas külas’’ sündmuste 
korraldajad EV100 toimkonnalt.

margus Kasterpalu
EV100 suurprojektide juht

eesti Vabariigi 100. sünni-
päeva eel kutsub eesti 
Lepidopteroloogide selts 
kõiki valima eestile rahvus-
liblikat.

Liblikatesse on alati enamasti 
hästi suhtutud. Paljud maailma 
rahvad seostavad oma loomise 
lugu just liblikatega. Liblikaid 
peeti hingeloomadeks, kelles 
elasid edasi kas inimeste või ka 
koduloomade hinged. Liblikaid 
on peetud ka endeloomadeks. 

Liblikate hämmastav moo-
ne väikesest “ussikesest” läbi 
muumiana näiva nuku tiivuli-
seks ja kauniks liblikaks on tei-
nud nendest taassünni ja sure-
matuse sümboli. 

On aeg ka Eesti rahval oma 
sümbolite hulka lisada üks tore 
liblikas. Kuni 31. detsembrini 
2017 saad veebiaadressil rah-

vusliblikas.ee valida, millisest 
liblikast võiks saada Eesti rah-
vusliblikas.

KaNdidaadid:

sini-paelöölane
Sini-paelöölane on suvelõpu ööde 
külaline, kes muul ajal peab en-
nast üleval eestlaslikult tagasi-
hoidlikult. Sini-paelöölasel on 
tagatiival Eesti lipuvärvid, hea 
kujutlusvõime juures võib ees-
tiival leida ka labakinda etno-
mustrit. Vaid äärmisel vajadu-
sel avab ta lähenejale oma ta-
gatiibade sinimustvalge ülakül-
je. On üks meie suurimaid lib-
likaid.

Rohukedrik
Rohukedrik on meie ainus lib-
likas, kes tegutseb aastaringi. 
Lisaks suveöödel lendavale rah-

variidemustris tiibadega valmi-
kule kohtame talviste sulailma-
dega lumel kulgevat rõõmsate 
kollaste täppidega sinimustval-
get röövikut. Nutikalt käituv röö-
vik on põhjamaine talvekange-
lane, sest röövik talvitub lumes.

Leinaliblikas
Leinaliblikas on metsaliblikas, 
kes on metsarahvaga pikalt kok-
ku puutunud. Valdavalt tume-
dates toonides liblikas on Eesti 
pärimuses tuntud kui murelike 
sõnumite tooja. Mujal maail-
mas on osatud näha tema tii-
vamustris ka rõõmsamaid too-
ne. Näiteks on ta valitud USA 
Montana osariigi liblikaks.

Raba-võiliblikas
Raba-võiliblikas on eestlaste 
ühe lemmikpaiga – raba – tava-
asukas. Raba on vahva ja sala-

pärane paik. Tänu rabade hoid-
misele kohtame nende lähedu-
ses ka rõõmsavärvilist võilibli-
kat. Tema lend on kui rõõmus 
tunnustus loodusrahvale ja loo-
duse eest seisjatele.

mustlaik-apollo
Mustlaik-apollo on päikeselib-
likas, kellel on elupaiga suhtes 
väga kitsad nõudmised. Igal pool 
Eestis ta elada ei saa. Tema pü-
simine sõltub paljuski meie tra-
ditsiooniliste eluviiside ja elu-
paikade alalhoidmisest. Must-
laik-apollol läheb Eesti mand-
riosal hästi, Saaremaa on alam-
liik aga väljasurnud.

Pääsusaba
Pääsusaba on troopilise ratsu-
liblikate välimusega Eesti päe-
valiblikas. Nii nagu eestlastele 
meeldib koguneda mäenõlva-

Valime Eestile rahvusliblika
dele ühiselt laulma, kogunevad 
pääsusabad pulmalennu ajal tih-
ti mäetippudele. Erksalt on vär-
vunud ka tema röövikud. Häda 
korral kasutab röövik heidutus-
meedet ja sopistab pea tagant 
välja oranžikad jätked. Pääsu-
saba röövikud satuvad vahel 
peenramaale tille sööma. Meh-
hiko armastusejumala tähtsai-
maks saatjaks oli pääsusaba.

Lapsuliblikas
Eesti folklooris on tähtsal ko-
hal kevadine esimese liblika 
värvisümboolika – kollase lib-
lika kohtamine tähendas kuld-
set sooja suve, teise versiooni 
järgi aga igavat ühekülgset su-
ve. Samuti tähendas esimese kol-
lase liblika nägemine kevadel 
head võisaaki, esimene kollane 
liblikas soovitati lehmale sisse 
sööta, et või oleks kollane.

harilik päevakoer
Hariliku päevakoera röövikud 
on pikaealised ja arenevad kaks 
aastat. Tumedalt karvaste röö-
vikute sisse läksid vanarahva 
arvates surnud koerte hinged. 
Tähelepanuväärne on ka hari-
liku päevakoera suveöödel len-
dav valmik, kelle tiivakirjast 
võib leida sinimustvalget vär-
vikombinatsiooni.

silmiksuru
Silmiksuru on kavalpea. Ta os-
kab ennast näidata suuremana 
kui ta tegelikult on. Ootamatut 
lähenejat ehmatab ta tagatiiba-
delt avanevate suurte silmlaiku-
dega. Ehmatav välimus on ka 
röövikul, kelle tagakeha otsas 
asub astlana näiv oga. 

eesti 
Lepidopteroloogide selts 

Leinaliblikas. Fotod eesti Lepidopteroloogide seltsi arhiivRohukedriku röövik.

sini-paelöölane. Raba-võiliblikas. Pääsusaba harilik päevakoer.

silmiksuru.Lapsuliblikas.mustlaik-apollo.
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tuRVaLisus

Koduse wifi võrgu 
turvalisuse tõstmine
traadita internetiühendus ehk wifi on üles 
seatud paljudesse kodudesse, kuid see kätkeb 
endas ka ohtu. mis võib juhtuda, kui kodune wifi 
võrk ei ole turvatud? 

Seda võrguühendust saab ära kasutada teiste internetis 
leiduvate seadmete ründamiseks, jagada internetti lubama-
tut tarkvara, peita enda tegelikku asukohta ja rünnata nt 
koole, panku või teisi asutusi, jälgida võrguomaniku inter-
neti kasutamise statistika järgi seda, millal viibitakse võr-
gus (kodus), ning sellest joonistub välja muster, millal on 
võimalik kodu füüsiliselt rünnata. Wifi võrgus on võimalik 
ka tuvastada võrgusolevaid seadmeid nt televiisor, sülear-
vutid, tahvelarvutid, telefonid ja sedasi hinnata juba objek-
ti maksumust enne füüsilist rünnet. Kasutades wifi võrgu 
tekitamiseks 3G/4G ruutereid, on jällegi võimalus, et ka-
sutatakse ära operaatorteenust. Saadetakse tasulisi SMS-sse, 
laetakse raha kolmandate teenusepakkujate kontodele jne.

Et seda kõike ei juhtuks, tuleb ruuter korrektselt sea-
distada. Kui ise ei seadista (puudub vastav oskus), on või-
malus paluda seda teha teenusepakkujal või tuttaval ini-
mesel, kes oskab wifi ruuterit seadistada. 

Kuidas tõsta wifi turvalisust?
1. Ruuteri võrgunimi võiks olla peidetud (SSID).
2. Ruuteri (wifi võrgunimi) vaikimisi nimi tuleks ära 

muuta, et mitte lihtsustada parooli lahtimurdmist.
3. Võrku ühendumise parool muuta kindlasti tehase-

seadetest erinevaks. Soovitav on kasutada nii pikka ja kee-
rulist parooli, kui vähegi võimalik.

4. Kui ruuteri tarkvara võimaldab, tuleks sisse lülitada 
ka ruuteri tulemüür.

5. Enamus ruuterite puhul on võimalik keelata ka ruu-
teri haldusliidesesse sisenemine läbi wifi võrgu, mis tähen-
dab siis, et peale seda saab wifi ruuterit seadistada vaid füü-
siliselt arvuti wifi ruuteriga ühendamisel.

6. Kasutada võiks ka MAC filtreeringut. Lihtsalt öeldes 
lubab selline filtreering võrku vaid seadmed, mille unikaalne 
võrgukaardi kood on registreeritud eelnevalt antud ruuteris.

Kodust lahkudes keerame ju ukse lukku, teeme seda 
siis ka virtuaalselt.

Üllar orgla
IT-spetsialist

septembri alguses leidis 
aset põleng maardu ühis-
elamutüüpi majas. helis-
tajad teatasid nii tuppa 
tungivast suitsust kui ka 
lastest akendel. Õnneks 
lõppes see õnnetus ilma 
hukkunuteta. alati aga 
ei pruugi kõik nii hästi 
minna. millised on aga 
kõige olulisemad teemad, 
millest kortermajade ela-
nikud teadlikud võiksid 
olla?

Kõige lihtsam on alustada sel-
lest, mida saavad inimesed ise 
ära teha selleks, et muuta oma 
kodu tuleohutumaks. Üheks olu-
liseks osaks on 1. juulist 2009 
kohustuslikuks muutunud suit-
suandur. Siiski tunnevad pääst-
jad muret, kuna tihtipeale puu-
duvad sündmuskohal andurid 
ning seetõttu on kahjud suu-
remad, kui need oleksid olnud 
suitsuanduri olemasolul. Pal-
jud õnnetused juhtuvad ajal, 
mil kas inimesed magavad või 
ei viibi kodus, ning just sellisel 

juhul võib põlengu varajasele 
avastamisele kaasa aidata suit-
suanduri signaal. 

Korterist edasi liikudes jõua-
me trepikotta. Millises olukor-
ras on teie maja koridorid? Maar-
du  tulekahju saigi alguse kori-
dori ladustatud olmeprügi süt-
timisest. Seetõttu on oluline 
meeles pidada, et maja üldka-
sutatavad ruumid tuleb hoida 
tühjad ja puhtad. Nii on võima-
lik vältida nii tahtlikke kui ka 
lohakusest tingitud tulekahju-
sid. Lisaks on vabad koridorid 
võimalikud pääseteed! Ohuolu-
korras on oluline võimalikult 
kiiresti nii korterist kui ka ma-
jast välja pääseda. Teele pan-
dud suured esemed, prügi ja ta-
kistused võivad liikumist aga 
piirata ning inimene vääruslik-
ku aega kaotada! 

Kujutame aga nüüd korraks 
ette olukorda, kus inimene küll
pääseb oma korterist välja, kuid 
maja evakuatsiooniteed on lu-
kus või ei tea inimesed, kuidas 
majast välja saada! Esimene 
samm sel teel on majas elanike 

teadlikkuse tõstmine – kuidas 
tuleb käituda ohu korral, kuhu 
helistada, missugust teed pidi 
evakueeruda jne. Siinjuures on-
gi oluline evakuatsiooniskee-
mide olemasolu ja nende mõist-
mine. Järgmine kord tasub ühis-
tu koosolekul võtta päevakor-
da ka evakuatsiooni läbimän-
gimine, mis on seda olulisem, 
kui majas on vanureid, väike-
lapsi või puudega inimesi. Vaid 
nii saame olla kindlad, et tead-
mine ja oskused on jõudnud 
kõigi majaelanikeni ja nad tea-
vad, kuidas ohukorras käituda!  

Üks murekoht, mida soovi-
vad inimestele südamele panna 
kõik päästjad, on parkimine! 
Kas teie mõtlete õhtul autot 

eesti noorte jaoks on 
internet ja sellega kaas-
nevad võimalused võrrel-
davad inimõigusega, ilma 
milleta oma elu ette ei 
kujutaks. oleme harjunud 
kasutama sotsiaalmeediat 
sõprade ja perega suhtle-
miseks, igapäevatoime-
tuste ning eelkõige oma 
saavutuste jagamiseks. 

See on hea võti ka ümberrin-
gi toimuvaga kursisolemiseks. 
Sotsiaalmeediast arusaamine on 
aga midagi muud, sest piire üle-
tavad postitused, kommentaa-
rid või meeldimised võivad pan-
na meid tundma, et varem ta-
jutud inimõigus hakkab meid 
hoopis vastassuunaliselt mõju-
tama.

Minu lugu on lihtne, kuid 
tõsine. Põhikooli lõpuklassis sat-
tusin internetikiusamise ohv-
riks. Minu toonased sõbrad ot-
sustasid nalja tegemiseks luua 
mulle Facebooki libakonto. Mi-
nu päriskontolt oli võetud pilt 
ja seda inetumaks moonutatud. 
Mind kirjeldava teksti sõnaka-
sutus oli vulgaarne ja häiriv. 
Mis kõige kurvem, loodud liba-
profiili vaadates oli selgelt aru 
saada, kellega on tegemist.

Nägin seda kontot vahetult 
enne koolivaheaega. See tegi 
haiget ja ma ei mõistnud, miks 
peaks keegi midagi sellist üld-
se tegema. Samuti olid mõned 
minu klassikaaslased saanud an-
tud kontoga sõbraks. Mõni ise-
gi postitas sinna kommentaare 
nagu “Kas teie tegite seda?” 
või “Naljakas”. Kusjuures “teie” 
oli asendatud konkreetsete klas-
sikaaslaste nimedega. Ma ei tei-
nud tol hetkel sellest kontost 
palju välja. Ei tahtnud, et see 
mu silme ees virvendaks. Ma ei 
osanud ka kellegi poole pöör-
duda. Proovisin keskenduda muu-
dele asjadele.

Pärast koolivaheaega kut-
susid klassijuhataja ja sotsiaal-
töötaja mind aga enda juurde 
jutule. Info juhtunust oli ka 

nendeni jõudnud. Lõpuks, pä-
rast emaga rääkimist otsustasi-
me sel teemal politseile avaldu-
se teha. Alles siis mõistsin, kui 
tõsine asi on libakonto loomi-
ne. Kuna antud kontol oli pii- 
savalt mu isiklikke andmeid, 
võis seda käsitleda identiteedi 
vargusena.

Kaks aastat pärast juhtunut 
saavutasime lepitaja vahendu-
sel endiste klassikaaslastega kok-
kuleppe, mille tulemusel tuli 
neil teha kiusamisvastane vi-
deo ning osaleda “Teeme ära” 
talgutel. Lõpuks sai selles mõt-
tes küll õiglus võidule, kuid ko-
gu see aeg oli minu jaoks ko-
le ja emotsionaalselt kurnav. 
Terve klass sai juhtumist teada 
ning antud konto loojad ähvar-
dasid mind koguni sellega, et 

teevad ka minu kohta politseis-
se avalduse. Tuli ette päevi, kui 
ma kooli minna ei tahtnudki. 
Aga kas need emotsionaalsed 
haavad kunagi ka paranevad, 
jääb juba igaühe enda mõelda.

Fakt on see, et juhtum, mis 
oli algatatud naljana, ei lõppe-
nud naeruga. Loost on õppida 
kõigil, ka minul, sest kõik, mis 
ma sotsiaalmeediasse postitan, 
jääb igaveseks alles. Nüüd, mit-
meid aastaid hiljem, olen püüd-
nud ka ise sotsiaalmeedias tä-
helepanelikumalt toimetada ja 
panna kiusajaid mõistma, et iga 
teo tagajärjel kannatab üks reaal-
ne inimene. Enda kurvastuseks 
pean tõdema, et küberkiusami-
ne on võtnud väga erinevaid 
vorme ning terroriseerib jätku-
valt noori inimesi. Nagu kin-

Küberkiusamine ei ole sallitud, vaid karistatav
nitavad ka uuringud, on täna 
juba iga neljas Eesti õpilane 
kogenud küberkiusamist. Ja 
see ei ole kaugeltki enam ük-
sikute koolide või suurlinnade 
probleem. Kiusamine mõjutab 
kõiki – nii koolinoori, õpeta-
jaid kui ka lapsevanemaid. 

Nagu sügisel alanud sotsiaal-
kampaania viitab, on tõesti suu-
rim julgus kiusuohvrite eest väl-
ja astumine. Kiusamine ei ole 
okei ega hakka seda ka kunagi 
olema. Kui minu loo taustal ju-
ba kasvõi üks inimene järgmist 
negatiivse mõjuga postitust või 
kommentaari kirjutades endalt 
küsib, kas ta ise tahaks, et kee-
gi temale nii teeks, siis oleme 
juba väikese sammu paremuse 
poole astunud.

eleri Pilliroog

eleri Pilliroog. Foto erakogu

Kodumaja – kas sinu 
kindlus või lõks?

teLLi KoduNÕustamiNe
Tahad teada, kas sinu kodu on tuleohutu? Telli endale tasuta ko-
dunõustamine, et koos spetsialistiga tänane olukord üle vaa-
data ning vajadusel muudatusi teha. Selleks helista telefoni-
numbrile 1524 ning broneeri endale sobiv aeg. Pensionäridele 
ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus 
vajadusel ka suitsuandur.

parkides sellele, kas vajadusel 
mahuks seal liikuma suur pääs-
teauto? Tulekahju korral on olu-
line päästjate võimalikult kii-
re sündmuskohale pääsemine. 
Kahjuks aga seisavad nad tihti 
silmitsi olukorraga, kus autod 
on pargitud nii tihedalt ja maja 
lähedale, et teine auto mahub 
vaevu mööda, päästeauto aga 
mitte. Seega järgmine kord, kui 
koju jõuate, mõelge autot par-
kides sellele, et liikuma võiks 
mahtuda ka päästeauto. 

Me kõik mängime olulist 
rolli ohutuskultuuri arendami-
sel ja õnnetuste vähendamisel! 

Jane Gridassov
Ennetusbüroo juhtivspetsialist

suitsuandur, korras koridorid ning teadmised evakuatsiooni teest võivad päästa elu. Foto Fotolia

et kodune wifi oleks turvaline, tuleb ruuter korrektselt 
seadistada. Foto Fotolia
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07.11.2017 algusega kell 16.00 toimub Viimsi 
vallamaja i korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik) tammneeme küla, kinnistu uus-Põld-
mäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvus-
tav avalik arutelu.

Planeeritav 5108 m2 suurune krunt asub Tamm-
neeme külas Tammneeme tee ääres endise segu-
sõlme territooriumi idaosas. Planeeritav ala külg-
neb kinnistutega Tammeoru tee 7, Tammneeme 
pumpla, Pällu tee 4 ja 6 ning Akinta. Planeeri-
tav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud 
kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama 
krundijaotusstruktuuriga elurajoon, lõunapoolse-
le territooriumile on planeeritud ridaelamud, mis 
on seni rajamata, läänes kinnistutel Pällu tee 4 ja 
6 paikneb tootmisettevõte Akinta OÜ.

Juurdepääs planeeringualale toimub Tammnee-
me teelt.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu 
kolmeks, moodustades ühe kaksikelamukrundi, 
ühe tee- ja tänavamaa krundi ning ühe loodusli-
ku haljasmaa krundi.

Krundile pos.1 on antud ehitusõigus kaksik-
elamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemi-
kus 0–20°, max elamu harja kõrgus on 8,5 m (abs 
19,50 m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehi-
tusalune pind kuni 500 m2 (täisehitusprotsent on 
19). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid 
korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteli-
selt madala alaga.

Krunt pos. 2 on loodusliku maa sihtotstarbega. 
Krundile rajatakse avalik haljasala.

Krunt pos. 3 on tee- ja tänavamaa sihtotstar-
bega. Krundil kulgeb sademeveekraav ning pers-
pektiivis on kavas sinna rajada kergliiklustee.

Krundid pos. 2 ja 3 võõrandatakse tasuta vallale.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on või-
malik tutvuda valla veebilehel viimsivald.ee.

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärg-
nevad otsused:
1. 10.10.2017 otsus nr 69 “Lubja külas, kinnis-
tute salumetsa iii (Põhja-salumetsa) ja salu-
metsa iV detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeritav ala, suurusega 5,35 ha, piirneb kin-
nistutega Haabneeme klindiastang, Kangru 4, Pae-
lille tee 1, Alajaama tee 13, Alajaama tee 11, Uus-
Kangru, Paenurme tee 25, Ringi tee 15, Kaare tee 
13, Alajaama tee 10, Paepanga H1, Paevälja tee 
L3, Aiandi põik L1 ja Panga. Planeeringuala läbi-
vad põhja-lõuna suunaliselt 10 kV elektriõhuliinid 
ja 110 kV elektriliinid, maa-ala on kõrghaljastuse-
ta niiduala, hoonestus puudub.

Kinnistute Salumetsa III (Põhja-Salumetsa) ja 
Salumetsa IV detailplaneeringuga (Viimsi Haldus 
OÜ projekt nr 06-09) tehakse ettepanek Lubja kü-
la klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks 
pereelamumaast ridaelamumaaks, üldplaneerin-
gu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitus-
tingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. 
peatüki 4.2 osaliseks muutmiseks ridaelamukrun-
di suuruse määramisel nõutava 3000 m2 asemel 
2065 m2. Detailplaneeringuga moodustatakse 19 
(üheksateist) üksikelamumaa kasutamise siht-
otstarbega krunti, 1 (üks) ridaelamumaa krunt, 1 
(üks) kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, konto-
ri- ja büroohoone maa krunt, 1 (üks) kaitsehaljas-
tuse maa krunt ja 8 (kaheksa) tee ja tänavamaa 
krunti ning määratakse ehitusõigus 19 (üheksa-
teist) üksikelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 
meetrit), 1 (ühe) ridaelamu (2 korrust, kõrgusega 

kuni 8,5 meetrit, 4 sektsiooni) ja 1 (ühe) ärihoo-
ne ehitamiseks. Üksikelamukruntidele on luba-
tud püstitada lisaks üks kuni 5,0 meetri kõrgune 
abihoone, kruntide suurused on planeeritud va-
hemikus 1500 m2 kuni 2845 m2, suurim lubatud 
ehitusalune pindala on 250 m2, ridaelamul 640 m2. 
Ärimaa krundi suurus on 4546 m2 ja sellele on lu-
batud ehitada kuni 1850 m2 ehitusaluse pindala-
ga kahekorruseline ärihoone, kus võib kuni 25% 
kavandatava hoone suletud brutopinnast olla ka 
laopindu. Lisaks on detailplaneeringuga moodus-
tatud üks kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on 
planeeritud avaliku kasutusega haljasala, millel 
hakkavad paiknema tervisespordirajad ja laste-
mänguväljakud.

2. 10.10.2017 otsus nr 70 “ Leppneeme külas, 
kinnistute sepa ii ja sepa V detailplaneeringu 
kehtestamine“.

Planeeritav ala, ligikaudse suurusega 9,0 ha, 
asub Leppneeme külas Leppneeme lasteaia naab-
ruses ning paikneb mõlemal pool Leppneeme 
teed. Leppneeme teega põhjast piirnev planee-
ringuala, nimetusega Sepa II (uue nimetusega 
Sepalaane), jääb Põlluveere tee, Leppneeme sa-
dama tee, Leppneeme tee, Lännemäe tee ja Le-
patriinu tee vahelisele puistualale ning piirneb 
kahe elamukrundiga, aadressidega Põlluveere tee 
7 ja Lepatriinu tee 4. Leppneeme teest lõunasse
jääv planeeringuala, nimetusega Sepa V (uue ni-
metusega Suur-Sepa), piirneb lisaks Leppneeme 
teele kinnistutega Sepa IV, Sepamäe tee 9, Se-
pamäe tee 5, Sepamäe tee, Taga-Liiva, lisaks re-
formimata riigimaaga. Detailplaneeringuga hõl-
matavatel kinnistutel hoonestus puudub, maa-
ala on kaetud kõrghaljastusega.

Kinnistute Sepa II ja Sepa V detailplaneeringu-
ga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 10-13, 
põhijoonise väljatrükk: 15.08.2017) tehakse ette-
panek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ko-
hase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muut-
miseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks 
ning üldplaneeringu teemaplaneeringute “Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ haljastu nr 38 
osaliseks muutmiseks elamualaks ja “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine“. Elamuehitu-
se põhimõtted. muutmiseks osas, millega on sätes-
tatud, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma 
üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoo-
le elamumaad uusi elamuid ja nende abihoo-
neid rajada ei ole lubatud. Detailplaneeringuga 
jagatakse kinnistu Sepa II kuueks üksikelamumaa 
krundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lu-
batud ehitusaluse pindalaga 300 m2. Üksikelamu 
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna kesk-
misest kõrgusest katuseharja peale on 8,5 meet-
rit (2 maapealset korrust) ja abihoonel 5,0 meet-
rit. Lisaks moodustatakse kinnistule Sepa II seitse 
tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krun-
ti, kaks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega 
krunti ja üks loodusliku maa krunt. Sepa V kinnis-
tu jagatakse kaheks ning jagamise tulemusena 
moodustatakse üks 4933 m2 suurune tee ja täna-
vamaa kasutamise sihtotstarbega krunt ning üks 
61 006 m2 suurune kaitsehaljastuse maa kasuta-
mise sihtotstarbega krunt.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi valla-
majas või valla veebilehel viimsivald.ee. 

Keskkonna- ja planeerimisamet

detailplaneeringud
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Öeldakse, et kui õpilane 
on valmis, siis tuleb ka 
õpetaja. 40 aastat tagasi 
olid Viimsi lapsed valmis 
tulema kunstikooli ja 
tegus kunstnik valmis 
kooli organiseerima. Nii 
see kool alguse sai. 

Legendi kohaselt kuulub Viim-
si Kunstikooli loomise idee ühe-
le nõukogude Eesti kultuurimi-
nistrile, kes olevat Viimsi talve-
aia saunalaval sellise vihje tei-
nud kolhoosi juhatuse esime-
hele Oskar Kuulile: “Kõik on 
teil olemas, aga kunstikooli ei 
ole!”.

Oskar Kuul oli isiksus, kes 
lihtsalt pidi kõiges oma kol-
hoosiga teistest üle olema. Järg-
misel päeval asus ta tegutse-
ma. Pöörane idee, et nõukogu-
de ajal eksisteerib kusagil pea-
le riikliku kooli kolhoosi kulul 
töötav kool, sai teoks.

Möödunud on üle 200 aas-
ta kunstihariduse algusest Ees-
tis ja 40 aastat kunstikooli al-
gusest Viimsis. Kunstiõpingud 
ei tähenda tingimata kunstni-
kuks saamist, pigem võimalust 
olla loov, oskust näha maailma 
sügavamalt. 

Aitame lastel olla loovad, 
avatud mõtlemisega ja kasvada 
laia silmaringiga kunstipubli-
kuks. Me ei rahuldu ainult iga-
päevaste tarbeasjade praktilisu-
sega, vaid tahame, et meid ümb-
ritsev oleks ka huvitav, ilus ja 
maitsekas. 

Kunstiteoseid loodi juba ürg-
ajal. Inimesed andsid kunstipä-
rase välimuse oma tarbeese-
metele, tööriistadele. Praktilist 
vajadust selleks polnud. Miks 
siis ikkagi seda tehti? Võib jä-
reldada, et inimesel on tarve ilu 
ja loomisrõõmu järele.

Õpilased
Viimsi Kunstikooli õppekavad 
on kinnitatud Eesti Hariduse 
Infosüsteemis 2008. aastal. Kooli 
eesmärk on laste ja noorte loo-
mevõime avastamine ja kava-
kindel arendamine, professio-
naalse kunstihariduse õppeks 
tarviliku ettevalmistuse andmi-
ne. Õppetöö toimub õhtupooli-
kul, pärast üldhariduslikku koo-
li. Osa võtavad mitmete kooli-
de õpilased. 

Viimsi Kunstikoolis saavad 
õppida kõik kunstihuvilised, ala-
tes viiendast eluaastast. Kõige-
pealt õpitakse kunstigrupis, kus 
käiakse üks kord nädalas, see-
järel eelkursusel, samuti üks kord 
nädalas. Edasi toimuvad õpin-
gud põhikursusel, kus kunsti-
koolis käiakse kolm korda nä-
dalas. Võimalus on õppida ka 
stuudiokursusel individuaal-
programmi alusel. Talvisele õppe-
tööle järgneb kaks nädalat prak-
tikat looduses. Praktika läbi-
viimise paiku on olnud üle Ees-
ti. Kunsti loomine ei ole ainult 
meelelahutus, tuleb õppida nä-
gema erinevaid värvitoone, val-
guse ja varju mänge, perspek-
tiivi ning püüda need ka pabe-
rile panna.

Viimsi Kunstikool 40

Koostööprojektid
Viimsi Kunstikoolil on olnud 
erinevaid koostööprojekte – 
Kose Kunstikooliga, Eesti sõja-
muuseumiga, Rannarahva muu-
seumiga, Viimsi noortekeskuse-
ga. Koos vallavalitsuse ja noorte-
keskusega on kahel korral läbi 
viidud koostööprojekt “Kunst 
linnaruumi”, mida on kavas jät-

kata. Oleme juhendanud ka Ees-
ti ja välisriikide kunstituden-
geid. Külastame kunstikoole ja 
räägime edasiõppimise võima-
lustest. Oleme läbi viinud tun-
de lasteaia- ja kooliõpilastele.
Kunstikooli õpetajad on korral-
danud koostöös Harju maava-
litsusega koolitusi Harjumaa 
kunsti- ja käsitööõpetajatele. 

aJaLuGu
n 12. oktoobril 1977 avas uksed S. M. 
Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi laste-
kunstikool. Kooli esimene direktor oli 
Tõnis Soop.
n 1. juunil 1991 seoses S. M. Kirovi ni-
melise näidiskalurikolhoosi reorgani-
seerimisega nimetati kunstikool OÜ 
ESMAR Lastekunstikooliks. Koolist sai 
neljas lastekunstikool Eestis, varem olid 
registreeritud samalaadsed koolid Tar-
tus, Jõhvis ja Tallinnas. 

n 1. jaanuaril 1992 andis OÜ ESMAR lastekunstikooli Viimsi val-
lavalitsuse haldusesse, nimeks sai Viimsi Kunstikool.
n Kaua aega töötati oma majas Rohuneeme mnt 5. Lapsi tuli 
juurde, maja jäi kitsaks ja kool kolis 1985. aastal Männi tee 2 
hoone ühte tiiba. Alates 2007. aasta maist kuni tänaseni asume 
Miiduranna külas Madise tee 2.

Kõik kunstiliigid eeldavad 
publiku olemasolu, vähe on 
kunstnikke, kes suudavad pi-
devalt luua teoseid vaataja ole-
masoluta. Kunstiõpe on seotud 
kunsti väljapanekutega, selle-
ga kaasame ka vaataja kunsti-
õppe protsessi. Õpilastööde näi-
tusi on olnud ja on mitmetes 
valla asutustes, Tallinna linnas 
ja naaberriikides. Püsinäitus on 
vallavalitsuses. Iga-aastane aru-
andenäitus toimub maikuus Viim-
si huvikeskuses. Igal aastal toi-
mub kunstikoolis lahtiste uste 
päev vallarahvale, kus kõik või-
vad kunstitunnist osa võtta. Plaa-
nis on korraldada koostööpro-
jekte teiste kunstikoolidega: maa-
lilaagrid, taideetendused, vaat-
luspraktikad.

aitäh teile!
Kui tuleks nimetada õpilasi, kes 
olid ja on tublid, siis kirjutak-
sin kõigi kunstikooli õpilaste 
nimed. Varasematest lõpetaja-

test on kunstiga tihedamalt seo-
tuks jäänud: Eda Kommitz, Kadi 
Tuul, Terje Sooba, Leena Hor-
ma, Edna Vahter, Rikka Horn, 
Kätlin (Vill) Stahl, Kristi Paal-
berg, Jaanus Koov, Kaur Lass, 
Annely (Korsten) Õisma, Triin 

(Tõrs) Ojari, Catlin Kaljuste, 
Katrin Paalberg, Kerly Kaljus-
te, Merike Estna, Kadri Vaher, 
Katri Haarde, Aivar Nigumann, 
Ralf Rammul, Kadri Uuk, Ma-
ria Tamm, Kelly Toode, Robin 
Nõgisto. 

Õpetajatest on Viimsi Kuns-
tikoolis pikaajaliselt töötanud 
Eda Kommitz, Anne Soop-Toh-
ver, Paul Mänd. Lühemat aega 
jagavad kunstikoolis teadmisi 
ja oskusi Kadri Võsumäe, Kät-
lin Sthal, Anne Roolaht, Ivar 
Reimann, Karin Kalman, Elo 
Saar. 

Tänan vallavalitsust ja part-
nereid kena koostöö eest! Õn-
ne sünnipäevaks praegustele ja 
endistele õpilastele, õpetajate-
le, lastevanematele! 

elle soop 
Viimsi Kunstikooli direktor

Õpetaja anne Roolaht eelkursuse õpilastega. Fotod Viimsi Kunstikooli arhiiv

Kunstikooli majja on alati oodatud nii väikesed kui ka suured 
kunstisõbrad.

Kunstikooli õpetajad: Paul mänd, anne soop-tohver, eda Kommitz.



kooliastme sõnalise tagasiside 
kogumikud, eneseanalüüsi toe-
tamiseks ja jälgimiseks tehti va-
jalikud täiendused õpilaspäevi-
kus ning täna kannavad õpeta-
jad selgemat sõnumit, et esma-
tähtsad on õpioskused ja oluli-
ne on iga õpilase individuaalne 
areng. 

I kooliastmes kujundava hin-
damise rakendamise positiivne 
tagasiside õpilastelt, lastevane-
matelt ja õpetajatelt innustab 
Viimsi Kooli edasi liikuma ku-
jundava hindamisega II koo-
liastmesse. 

Projekti “Õppija arengut toe-
tav õpetaja” toetas Euroopa Sot-
siaalfond ja Eesti riik.

merle sepp
Viimsi Kooli I kooliastme 

õppejuht
maarja Kütt

Viimsi Kooli arendusjuht
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aastakümneid on hinda-
missüsteem olnud koolis 
muutumatu, pannes rõhku 
peamiselt teadmiste oman-
damisele, tõendamisele 
ja kontrollimisele. Nüüd 
on õpilaste õppimise 
toetamiseks õppekavas 
sõnastatud  kujundav hin-
damine, mille rakenda-
mist koolidelt oodatakse. 

Seni on kujundavat hindamist 
lapsevanemate seas samastatud 
vaid sõnalise tagasisidega. Ühis-
konnas on tugev ajalooline mä-
lu viiepallilisest hindamisskaa-
last kui ainuõigest ja võimali-
kust tagasisidest. Numbrilise hin-
damisega anti õpilase tulemus-
tele kiiret lihtsustatud tagasisi-
det võrdluses klassi keskmise 
tasemega. Numbriline hinnete 
skaala oli ebaühtlane, õpilane 
ei olnud hindamisse kaasatud 
ja kahjuks kasutati hindeid ka 
distsiplineerimise vahendina. 
Hindamise osakaal ja tähtsus on 
olnud õppeprotsessis ebapro-
portsionaalselt suur, võrreldes 
õppimise eesmärgistamise ja ta-
gasiside rakendamisega. Samu-
ti ei võimalda numbriline hin-
damine arvestada õpilase indi-
viduaalsuse ja eripäraga.

Viimsi Kooli eesmärk on 
kaasajastatud hariduskontsept-
siooni ja muutunud õpikäsitu-
se, sh kujundava hindamise ra-
kendamine. Õppimine ja õpe-
tamine toimub õppija hüvan-
guks, kes suudab kohaneda ühis-
konna muutuste ja tehnoloogia 
arenguga. Õppija rollis on ka 
õpetaja, kelle toetamiseks esitas 
Viimsi Kool aasta tagasi SA 
Innovele projekti “Õppija aren-
gut toetav õpetaja”, mille ees-
märgik oli õppija arengut toeta-
va hindamiskultuuri ja -süstee-
mi loomine ning rakendamine.

Õppija arengut toetav õpetaja 
ja kujundav hindamine 

Projekti eesmärkide saavu-
tamiseks viidi I kooliastme õpe-
tajatele Kersti Türgi ja Tuuli 
Vellamaa poolt läbi 4 koolitust, 
õpetajad käisid töövarjuks Eesti 
ja Soome koolides ning külas-
tasid teineteise tunde. Õpetajad 
said õpitut oma töös koheselt 
rakendada. Tuge saadi kollee-
gidelt ja koolitajatelt. Nõnda 
ühiselt õppides liiguti edasi üht-
sete arusaamadeni kujundavast 
hindamisest. Täna kaasab õpe-
taja õpilast teadlikumalt oma õp-
pe eesmärgistamisele ning suu-
nab vastutust võtma ja oma saa-
vutusi hindama. 

Õppima õppimist toetavad 
vastutustunne, loovus, otsusta-
vus, kriitiline mõtlemine, või-
me tegutseda meeskonnas, suut-
likkus analüüsida oma arengut 
ning saadud infot sünteesida, 
genereerida teistsuguseid lahen-
dusi jne. Õpetaja loob keskkon-
na, kus need oskused ja oma-
dused areneksid ja avalduksid. 
Hindamise eesmärk on anda 
õpilasele asjakohast tagasisidet 

arengu kohta, lähtuvalt õpila-
sest, kooliastme pädevustest, 
õpioskuste kujunemisest, õppe-
protsessis osalemisest ning õpi-
tulemustest. 

Meie õpetajad teavad, et õpi-
lane peab saama innustavat ta-
gasisidet oma õppimise ja aren-
gu kohta. Õpetaja lähtub õppe 
kavandamisel ja korraldamisel, 
sealhulgas tagasisidestamisel ja 
hindamisel õpilase võimetest ja 
individuaalsusest, mis loob õpi-
lasele motivatsiooni sobiva pin-
gutustasemega õppida. Õpeta-
ja annab mitmekülgset tagasi-
sidet, mis lähtub riiklikus õp-
pekavas seatud taotletavatest 
õpiväljunditest ning hõlmab õpi-
lase omandatud teadmisi, kuju-
nevaid oskusi ja hoiakuid. Tä-
nu sellisele lähenemisele are-
neb õpilases oskus ennast juh-
tida, ta saab võrrelda ja ana-
lüüsida oma panust ja saavu-
tusi ning avastada seeläbi oma 
võimeid ja võimekust.

Projekti tulemusena on tä-
naseks täiendatud ja loodud I 

Viimsi Kooli õpetajad õpivad kujundavat hindamist. Foto Viimsi Kool

Pisimusa hommikused 
beebikontserdid
Noor ja ergas mtÜ ergamus on hakanud koostöös 
Viimsi huvikeskusega korraldama kontserte 
kõige väiksematele – lastele vanuses 0–3 aastat. 

Esimene rõõmus kontsert leidis aset juba 2. oktoobril, kus 
kaltsuvaipadel mõnusalt rullides ja mängides said väike-
sed kuulajad osa pisikontserdist, kus esinesid “harfihald-
jas” Saale Rull ja “flöödihaldjas” Ann Õun, kes esitas ka 
muhedaid vahetekste ning hommikupooltund möödus vä-
gagi lõbusalt. Tundus, et väikestele kuulajatele mekkis see 
muusika igati. Seda enam, et muusikat ei pidanud kuula-
ma vaikselt ühe koha peal istudes, vaid võis tantsida, kee-
relda, joonistada ja ennast vabalt tunda. Mõni magas ja 
emme sai kuulata, mis oli ka tore. 

Kontserdid toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval – 
järgmine Pisimusa kontsert koos uute esinejatega toimub 
6. novembril kell 10. Seekord ootavad lapsi Mirjam ja 
Aleksandra vibrafoni, kitarri ja löökpillidega.

Mirjam Kivisild on suurepärane laulja, laulukirjutaja ja 
särav kitarrimuusika interpreet. Aleksandra Kremenetski 
on mitmekülgne löökpillimängija ja helilooja. Kahte muu-
sikut seob tegutsemine ansamblis Redel Ruudus & Mir-
jam Kivisild, kus kolmandaks liikmeks on löökpillimän-
gija Valeria Jagudina. 2016. aastal ilmus triol debüütplaat 
“Maa ja taevas”, mis enamjaolt salvestati Viimsi poolsaare 
tipus paiknevas Rohuneeme kabelis ning mille põhituu-
maks on Eesti rahvakoraalid. 

Kontserdil tulevadki esitamisele vaimulikud rahvavii-
sid vibrafoni, kitarri ja löökpillide saatel ning pisut oma-
loomingut. Ikka koos muhedate vahetekstidega vanemate-
le ja mõnusa muusikaga beebidele.

Detsembrikuu kontsert 4. detsembril tuleb aga juba 
pisut jõulumaiguline ja koos väikese jõululaadaga – ikka 
kõige pisematele! Pisimusa ootab väga väikesi kuulajaid 
ja nende rõõmsaid vanemaid!

Kontserdi  pilet maksab 7 € ja  kohti saab broneerida 
aadressil: kelli@kelliuustani.com.

Kelli uustani

Pisimusa kontserditel tunnevad end hästi nii suured kui ka 
kõige väiksemad. Foto Pisimusa
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Muuseumiselfi 
konkurss on alanud
Rannarahva muuseum kutsub muuseumikülas-
tajaid minevikulises interjööris nutiseadmete 
abil endast pilte tegema. Käimas on meeleolukas 
ja kaasahaarav fotokonkurss “muuseumiselfi 
2018“.

Esimene kindlalt teadaolev 
autoportree pärineb aastast 
1365 eKr, kui Vana-Egiptuse 
vaarao õuekunstnik Bak en-
nast aastatuhandeteks ajaluk-
ku jäädvustas. Ka mõned Va-
na-Kreeka kunstnikud tund-
sid vajadust endast kunstni-
kuna tulevastele põlvedele 
teada anda. Eriti läks auto-

portreede tegemine moodi renessansiajal, mil tööstuse 
arengu tõttu olid peeglid laialdaselt kättesaadavateks muu-
tunud ja sellega muutus enda maalimine väga hõlpsasti. 

Eelmise sajandi alguses hakati fotoaparaatidele lisama 
aegvõtet võimaldavaid mehhanisme, mis viis autoportree-
de tegemise fotograafiasse. Nüüd, nutitelefonide ajastul te-
hakse ilmselt miljardeid autoportreid päevas. Väljakutse 
on nüüd see, et kes teeb paremini.

“Tänapäeva infoühiskond on suuresti mõjutatud mee-
diast, mille kaudu toimub ka kultuuri vahendamine. Mär-
kimisväärne osa seltskondlikust suhtlusest toimub virtuaal-
maailmas. Pildistavad nutiseadmed on muutunud kõigile 
kättesaadavaks ja erinevad sotsiaalvõrgustikud pakuvad 
suurepärast võimalust oma tegemisi piltidega väljendada. 
Teadagi ju, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna,” ava-
vad konkursi korraldajad omapärase pildivõistluse idee 
tagamaid.

Muuseumiselfi konkursile on osalema oodatud kõik, 
aga eriti oodatud on digipõlvkonna noored, keda paraku vä-
ga tihti muuseumides ei kohta. Tallinki toetusel on kooli-
õpilastele eriauhinnaks välja pandud klassiekskursioon Stock-
holmi. Konkursi peaauhinnaks on aga nutitelefon Sam-
sung Galaxy S8.

Toome siinkohal välja ka konkursil “Muuseumisel-
fi 2018” osalemise tingimused:

1) Konkursil saavad osaleda kõik Rannarahva muuseu-
mi külastajad. Konkursil ei osale Viimsi Rannarahva muu-
seumi töötajad.

2) Pildil peab olema äratuntavalt näha Rannarahva 
muuseumi interjöör või eksponaadid.

3) Muuseumis tehtud selfid laetakse üles sotsiaalmee-
diakanalites Facebook, Instagram, Twitter ja märgitakse 
asukohaks Viimsi Rannarahva muuseum ning märgista-
takse pilt “#muuseumiselfi2018”.

4) Klassiselfil peavad olema jäädvustatud vähemalt 
pooled klassi nimekirjas olevad õpilased ning selfi tegija 
peab ka ise pildil näha olema.

“Muuseumiselfi 2018” žüriisse kuuluvad Tallinki esin-
daja Ain Hanschmidt, sõltumatu fotograaf Toomas Tuul ja 
Rannarahva muuseumi programmijuht Annaliisa Sisask-
Silla. Žürii hindab selfide loomingulisust, kompositsioo-
ni, leidlikkust, fantaasiat ja valib igal nädalal parima selfi 
ja parima klassiselfi, mis pääsevad edasi lõppvõistlusele. 
Hindamiskomisjoni otsuse ja rahva hääletuse tulemusena 
selguvad konkursi võitjad. 

Fotokonkurss “Muuseumiselfi 2018” kestab 23. veeb-
ruarini 2018.

Enese esitlemine sotsiaalmeedias pidavat inimesi en-
nast paremini tundma panema. Tundkem siis ennast hästi 
Rannarahva muuseumi külastades!

Rannarahva muuseum

Koolipilt koolimaja taustal. Fotod erakogu

oktoobrist on pääs eesti sõjamuuseumisse – kindral Laidone-
ri muuseumisse tasuline. Pileti hind sisaldab nii muuseumi 
peahoone kui ka rasketehnika angaari külastust.

Piletite tüübid on järgmised: tavapilet, sooduspilet ja perepilet. 
Perepilet sisaldab sissepääsu muuseumisse kuni 2 täiskasvanule 
ja lastele, kelle arv ei ole piiratud. 

Tavapilet maksab 3, perepilet 5 ja sooduspilet 2 eurot. Tasuta 
sissepääs kehtib vastavalt muuseumiseaduses sätestatud tingi-
mustele, lisaks annab sõjamuuseum tasuta sissepääsu õiguse ku-

esimesed muuseumiselfid on juba postitatud. Jälgi 
sotsiaalmeedias #muuseumiselfi. Foto erakogu

29. oktoobril kell 17 ava-
takse eesti sõjamuuseumis 
Külli suitso ja imbi Paju 
ühisnäitus, kus on ühen-
datud maalide ja installat-
sioonide seeria ning doku-
mentaalfilmid. 

Näitusel on võimalik vaadata 
Imbi Paju kahte dokumentaal-
filmi. “Tõrjutud mälestused”, 
milles ta räägib oma ema lool, 
kes viidi noore tüdrukuna Gu-

lagi. Teine film – “Soome lahe 
õed” – käsitleb Soome ja Eesti 
naiste ühiseid mälestusi ja vas-
tupanu II maailmasõjale. Filme 
näidatakse sõjamuuseumi kino-
toas. 

Kunstnik Külli Suitsolt on 
näitusel maaliseeria “Kiiver”, val-
minud vahemikus 2014–2017. 

Seeria esimene teos valmis 
2014. aastal vahetult peale 
Krimmi annekteerimist Vene-
maa poolt. Varasemalt on töid 

näidatud kunstniku isikunäitus-
tel Taanis, kus ta ka hetkel elab 
ja õpetab Århusi Kunstiakadee-
mias maalikunsti. Varem on ta 
töötanud Tartu Kõrgemas Kuns-
tikoolis. Taanis on ”Kiivrid” ol-
nud esil kahel isikunäitusel aas-
tatel 2015 ja 2016 ning erine-
vatel grupinäitustel. Eestis on 
kiivriseeria tööd olnud isiku-
näitustel Tartu Kunstimajas ja 
Võru Linnagaleriis (2017).

Imbi Paju on rahvusvaheli-

Külli Suitso ja Imbi Paju näitus 
sõjamuuseumis

selt tunnustatud kirjanik ja fil-
mitegija, kes püüab oma loo-
mingus läbi psühholoogilise võt-
me näidata inimsuse pimedat 
poolt, mida totalitaarsed ühis-
konnad kasutavad tööriistade-
na. Tema peamine sõnum on ar-
mastus inimelu vastu, huma-
nism ja eluhoidmise nõue: ära 
tunnista oma ligimese vastu. 

Näitus jääb avatuks kuni 
28. jaanuarini 2018.

Viimsi teataja

Viimsi 8-klassilise kooli 
(Pringi punane koolimaja 
Nurme tee 3) õpetajate 
ja õpilaste kokkutulek 
toimus 7. oktoobril. Kaasa 
toodi mälestusi ja tunti 
rõõmu taaskohtumisest. 

Viimsi 6-klassiline algkool avas 
oma uksed 1926. aastal. 1930. 
aastaks oli õpilaste arv koolis 
kasvanud juba  umbes 130-ni. 
1981. aasta sügisel saatis see 
maja oma õpilased ja õpetajad 
uue koolimaja poole ja sulges 
koolina lõplikult oma uksed. 

7. oktoobril, 36 aastat hil-
jem, olime taas selles vanas arm-
sas majas. Inimesi, keda see 
koht kõnetab, on Viimsis väga 
palju. Oli rohkelt meenutusi, 
mälestusi, äratundmist.

Rannarahva muuseumi esin-
dajana ütles avasõnad Külvi 
Kuusk. Vilistlaste poolt võttis 

Meie vana armas koolimaja

sõna Raivo Tomingas. Kõigi 
rõõmuks olid kohal ka õpeta-
jad, kes selles majas oma tööd 
alustasid: Õie Rimpaum, Tiiu 
Harvo, Anne Tõniste, Elle To-
per, Maire Joosti, Laura Kaare, 
Malle Ernesaks ja Rein Ruus. 
Kenad luuleread luges Malle 
Ernesaks. Suur heameel oligi 
näha koosviibimisel ka vanema 
põlvkonna esindajaid. Lembit 

Kurg õppis koolimajas 1948–
1955 ja Raivo Tomingas 1949–
1956. 

Kokkutuleku üks eesmärk 
oli koguda materjali kevadise 
näituse tarbeks, mis kajastab ma-
ja ajalugu koolimajana. Nii tu-
ligi sissepääsu lunastamiseks 
kaasa võtta vähemalt üks foto 
või meenutus. Suures saginas 
jäi aga nii mõnelgi see ära and-

mata. Kellel on veel soovi oma 
fotosid ja meenutusi edastada, 
palun võtta ühendust Külvi Kuu-
sega telefonil 5455 1554 või 
e-posti aadressil kuuskkylvi@
gmail.com.

Aitäh kõigile, kes organisee-
rimisel jõu ja nõuga abiks olid! 
Aitäh Lee – tänu Sulle oli meie 
rõõmuks kohal tantsumuusik!
Aitäh Marika – tänu Sinule said 
õpetajad kenadeks kimpudeks 
sätitud lilled! Erilised tänud 
Evelile ja Ingridile, kes viima-
sel hetkel võtsid enda kanda 
puhveti korralduse! Suur-suur 
tänu Rannarahva muuseumile, 
kes meid oma valdustesse lu-
bas! 

Loodame, et siit saab algu-
se traditsioon saada kokku igal 
aastal. Kohtumiseni siis juba 
järgmisel sügisel ja ikka meie 
vanas armsas majas!

anu eller

ni 12-aastastele lastele, muuseumide töötajatele, represseeritu-
tele, kaitsevaldkonnas tegutsevatele isikutele jt.

Tellides ekskursiooni, lisandub alates 1. oktoobrist ekskursiooni 
hinnale ka muuseumi pileti maksumus. Kontsertide ja muude üri-
tuste puhul, millele on kehtestatud eraldi pilet, muuseumi pääset 
osta ei tule.

Täpsem informatsioon esm.ee. 

eesti sõjamuuseum

sõjamuuseumisse pääseb alates nüüdsest piletiga

Klassipilt kivi taustal koos õpetajatega (1974. a).
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Kõrge tunnustus viim-
silasele Agu Sisaskile
Jaapani suursaadik eestis proua Yoko Yanagizawa 
andis 12. oktoobril agu sisaskile üle Jaapani välis-
ministri aukirja. 

Jaapani välisminister Fumio Kishida avaldab sügavat  lugu-
pidamist hr Agu Sisaskile silmapaistvate teenete eest Jaa-
pani uuringute valdkonnas Eestis, aidates sellega kaasa sõb-
ralike suhete arendamisele Jaapani ja teiste rahvaste vahel.

Agu Sisask on eesti tõlkija, kirjanik ja luuletaja. 

aGu sisasKi tähtsamad tÕLKed Ja teosed 
n shusaku endo “meri ja mürk”. Loomingu Raamatu-
kogu 9/10, 1965
n Kobo abe, “Neljas jääaeg”. Loomingu Raamatukogu 
11–13, 1966
n Kobo abe, “Luitenaine”. Tallinn: Eesti Raamat, 1968
n Yukio mishima, “Pärast banketti”. Tallinn: Eesti 
Raamat, 1969
n seicho matsumato, “mäng sõiduplaaniga”. Tallinn: 
Eesti Raamat, 1974
n Yasunari Kawabata, “mäe hääl”. Tallinn: Eesti Raamat, 
1980
n takeshi Kaiko, “Jaapani kolmekrossiooper”. Tallinn: 
Eesti Raamat, 1983
n Kobo abe, “härra s. Karma kuritöö”. Loomingu 
Raamatukogu 9, 1984
n shusaku endo, “ajal, mil ma vilistasin”. Tallinn: 
Eesti Raamat, 1988
n Naomi uemura, “silmast silma arktikaga”. Tallinn: 
Olion, 1996
n Yasunari Kawabata, “tuhat kurge. Vana pealinn”. 
Tallinn: Eesti Raamat, 2001
TEOSED:
n “mägi ja lehvik” (proosaluuletused). Tallinn: Eesti 
Raamat, 1985
n “draakonilend” (poeem). Tallinn: Eesti Raamat, 1987
n “Ja mu tähendamissõnaks on vabadus” (luuletused). 
Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 1989
n “mõrv Jaapanis” (lühiromaan). Tallinn: Perioodika, 1994
n “Yumiko” (romaan). Tallinn: Pegasus, 2002
n “siin, hüpoloonias” (romaan). Tallinn: Hotger, 2003
n “Kummalised seosed”. Tallinn: Tänapäev, 2009
n “elust ja inimestest: meenutusteraamat”. Tallinn: 
Tormikiri, 2011

Viimsi teataja
7.–12. novembril toimub 
Viimsis juba kolmas 
rahvusvaheline Viimsi 
happy Jazz Festival. täna-
vusel festivalil on kodu-
maiste artistide kõrval 
külalisesinejad ameeri-
kast, Venemaalt, soomest 
ja Lätist.

7.–9. novembrini toimub festi-
vali raames Rannarahva muu-
seumis lasteprogramm ning ala-
tes 9. oktoobrist algab põhi-
programm, mille avab Estonian 
Dixieland Band. Nad on muu-
sikat mänginud ja õppinud Soo-
mes, Taanis, Hollandis, Itaalias 
ja USA-s. 

Suuremate tähtede seas on 
ka Viimsi Muusikakooli jazz-
band, kes astus esmakordselt 
koos lavale 2014. aasta 25. jaa-
nuaril Haabneeme kooli aulas, 
kus anti kontsert soome tuntud 
jazzmuusiku – tromboonimän-
gija, helilooja ja dirigendi Petri 
Juutilaise juhtimisel ja kaas-
musitseerimisel. Viimsi Muu-

16. oktoobril toimus 
Rannarahva muuseumis 
Viimsi mälumängusarja 
viies ja ühtlasi ka viimane 
voor. tabeliseis oli enne 
viimast mängu tasavägine, 
sest kahte paremat lahu-
tas vaid üks punkt. 

Mõlemad esikohapretendendid 
– Tempo (Taivo Rist, Martti 
Suurorg, Renee Stamberg, Sven-
Erik Stamberg; võistkonda kuu-
lusid veel Mehis Priks ja Erki 
Kasemets) ja Ränirahnud (Mikk 
Trave, Jaanus Jegorov, Tambet 
Drell, Vahur Annsoo) – näita-
sid ka viimases mängus head 
minekut ning jagasid võrdselt 
42 punktiga esikohta. Järgne-
sid Tammneeme küla (Kaarel 
Zilmer, Andres Jaanus, Indrek 
Herman; seekord puudus võist-
konnaliige Jaan Tagaväli) 40 
ning Meri (Indrek Tarto, Heiki 
Looman, Peep Kallaste, Arvo 

sikakooli Jazzbandi juhendab 
Ott Kask.

Viimsi Happy Jazz Festi-
vali lõpetab Kaire Vilgats, kes 
esitab koos Joel Remmeli ja 
Raivo Tafenauga oma lemmik-
laule läbi aegade. Vaata ka: 
happyjazz.ee. 

Viimsi Happy Jazz Festiva-
li kontsertide piletid on müügil 
Piletilevi müügipunktides, in-
ternetis piletilevi.ee ning tund 
enne algust kohapeal (sulara-
has). Info piletite kohta tel 502 
6507 ja e-posti aadressil info@
happyjazz.ee. 

Kuni 6-aastased (k.a) lap-
sed pääsevad kontsertidele ta-
suta, juhul kui kontserdi infos 
pole märgitud teisiti.  

Festivali programmiga tut-
vu kultuurikalendris (lk 11) ja 
happyjazz.ee. 

Lisaks Happy Jazz Festiva-
lile toimub ka Jazzpopfest. Nen-
de festivalide kontserdid kõik 
kokku ongi 4.–12. novembrini 
toimuv Viimsi muusikanädal.

Viimsi teataja

Viimsi Happy Jazz Festival

Saat; võistkonnaliige veel Egon 
Siling) 38 punktiga.  

Ühtlasi sai läbi ka sari ning 
üldvõidu teeninud Tempo suu-
tis oma minimaalset eduseisu 
Ränirahnude ees säilitada. Kol-
mandaks tuli 207 punktiga Ra-
barahvas (Riho Ever, Toomas 
Telling, Peeter Välas, Hardi 

VaLiK mäLumäNGu KÜsimusi (vastuseid loe lk 16)
1. Vaid kolm eestlast saavad enda kohta öelda, et on tulnud maail-
mameistriks, olümpiavõitjaks ning on püstitanud maailmarekordi. 
Alfred Neuland seda muidugi ise enam öelda ei saa, kuid nimeta-
ge need kaks Eesti sportlast, kes seda veel täna omast suust kin-
nitada saavad!
2. Küsitav populaarne jook on saanud oma nime tõenäoliselt kato-
liku kerjusmungaordu järgi. Ordu ise asutati 1525. aastal Itaalias 
ning aastast 1528 on tegemist frantsisklaste ordu haruga. Kui täp-
sem olla, siis tõenäoliselt sai jook nime seetõttu, et joogi värv mee-
nutab selle munkade rüü värvi. Jooki soovitatakse serveerida nii es-
teetilistel kui ka praktilistel põhjustel portselantassidest, sest see hoiab 
kuumust paremini kui teised materjalid. Mis joogiga on tegemist?
3. Eesti õigekeelsussõnaraamatus me sellist sõna nagu kõlberüüs-
te ei leia, kuigi võõrapärast väljendit kasutatakse päris laialdaselt. 
Küsitava sõna pakkus omal ajal välja Jaan Tõnisson ja seda eestipä-
rast väljendit on soovitanud kasutada näiteks ajaloolane Hillar Pa-
lamets, aga ka omaaegne Riigikohtu esimees Uno Lõhmus. Mida 
mõtles Jaan Tõnisson kõlberüüste all? 
4. Viimastel nädalatel on välispoliitikas tooni andnud katalaani-
de iseseisvuspüüded. Kui see tõesti juhtuks, siis saaks Kataloonial 

olema riigipiir kolme riigiga. Nimetage kaks ülejäänud riiki peale 
Hispaania!
5. Küsitav pealinn on pääsenud Guinessi rekordite raamatusse ka 
sellega, et nimetatud linnas asub maailma sügavaimal asuv met-
roojaam. Nimelt avati 1960. aastal linnas metroo, kus madalaimat 
platvormi ja maapinda lahutab koguni 105,5 meetrit. Linnas on 3 
liini ja 49 jaama ning ühe statistika kohaselt kasutab argipäevadel 
metrood ligi 1,4 miljonit reisijat, mis moodustab üle 40% linna 
elanikkonnast. Kas see linn on Bakuu, Kiiev, Minsk või Pyongyang?
6. Eesti Ornitoloogiaühing on järgmiseks aastaks jõudnud välja va-
lida 2018. aasta linnu. Eesti Vabariigi 100. juubelile kohaselt valiti 
lind välja põlislooduse sümbolite seast. Lõppvooru kolme parema 
hulka jõudsid lisaks küsitavale linnule ka kaljukotkas ja pöialpoiss. 
Lind on looduskaitse all ja tema arvukus on viimastel aastatel pü-
sinud stabiilselt 2000–3000 isendi vahel. Saaremaal suri liik välja 
19. sajandil ja eelmise sajandi lõpus ka Hiiumaal. Nimetage lind!
7. Eesti kergejõustikul ei ole just kõige paremad ajad. Käesole-
va aasta Londoni maailmameistrivõistlustele saadeti 14 sportlast, 
kuid 43 medaliriigi hulka meil asja kahjuks ei olnud. Küsime aga, 
kes Eesti sportlastest saavutas kõrgeima koha?

Viimsi mälumängusarja 
võitis Tempo

Salm; seekord puudusid võist-
konnaliikmed Heli Illipe-Soo-
tak ja Indrek Hargla) ning nel-
jandaks 206 punktiga tugeva 
viimase mängu teinud Tamm-
neeme küla esindus. 

Kokku osales sel hooajal mä-
lumängusarjas 24 võistkonda. 

Kolme paremat võistkonda 

tunnustati karikatega ning kõik 
osalejad said kaasa ka väikese 
meene. Korraldajad tänavad mä-
lumängusarja võõrustamise eest 
Rannarahva muuseumi, Viimsi 
vallavalitsust ning kõiki mälu-
mänguhuvilisi, kelleta seda üri-
tust ei oleks toimunud!

 andres Kaarmann     

Palju õnne võitjatele! Foto marje Plaan

Naiskoor Virvik esineb 
Randvere kirikus
5. novembril algusega kell 14.30 esineb Randvere kirikus 
üks vanimate traditsioonidega koore – naiskoor Virvik. 

Koori lõi 1931. aastal Gustav Erne-
saks Tallinna Haridustööliste koori-
na ja juhatas seda kuni 1941. aasta-
ni. 1989. aastast tegutseb naiskoor
Virvik, mille tuumik on pärit algus-
ajast. Koor on tegutsenud läbi kõi-
kide aegade ja kandnud edasi Eesti 
naiskoorilaulude traditsioone.

Virviku kavas on laule naiskoori-
de kullafondist – lisaks Miina Här-
ma, Ester Mägi ja Gustav Ernesaksa 
lauludele ka noorte Eesti helilooja-
te Mart Siimeri ja Piret Ripsi loo-
mingut. Virvik on osalenud rahvus-

vahelistel konkurssidel Soomes, Venemaal, Rootsis, Austrias ja 
Ungaris. Kontserte on korraldatud Saksamaal, Leedus, Lätis, 
Soomes, Norras ja Itaalias. Koori peadirigent on EMA emeriit-
professor Olev Oja ja abidirigent Aime Pärisalu.

Randvere kogudus

Pidulikul vastuvõtul Jaapani suursaadiku residentsis. 
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27. oktoober – 12. november
Viimsi valla kultuurikalender

Elise Dobrjanski  maalinäitus 
“Tuules , päikeses, vihmas“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

ÕPi- Ja Jututoad
2. november kell 18
Näohoolduse ja jumestuse 
koolitus
Koolitaja Karine Terzjan
Osalustasu 25 €
Osalemiseks registreeru: 
karine.terzjan@gmail.com 
Viimsi huvikeskuses

3. november kell 10 
Ökobeebi loeng “Ohutus ja 
esmaabi“
Koolitaja Reet Post 
Osalustasu 10 € / pere 
(2 täiskasvanut) 15 €
Eelregistreerimine: Reet@
okobeebi.ee, tel 523 5639 
Viimsi huvikeskuses
kell 18.30
Loeng “Toitumine ja treeningud/
kehaline aktiivsus seoses va-
nanemisega“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
Osalustasu 8 €
Eelregistreerimine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel

7. november kell 17
Kohtumine Mart Sanderiga
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus

9. november kell 18
Riina Raudsiku loeng 
“Soolestik – meie aju”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus

KoNtseRt, teatRieteNdus
27. oktoober kell 19
Tallinna Linnateatri etendus 
“Köster“
Autor ja lavastaja: Andrus 
Kivirähk
Laval: Peeter Tammearu 
Piletid 20/15 € müügil huvi-
keskuse kontoris, Piletilevis ja 
Tallinna Linnateatri kassas
Viimsi huvikeskuses

4.–11. november
8. Viimsi JazzPopFest 
viimsijazz.wordpress.com

4.–9. november
Muusikalised üllatused Viimsi 
vallas tegutsevate kollektiivide 
poolt
Viimsi Keskuses

4. november kell 14
Orelikontsert: Toomas Trass
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Indrek Hargla “Testamendtäitjad“
Lavastaja: Tõnu Tamm
Osades: Enn Kirsman, Inge Lukme, 
Mari Lill, Terje Multer, Tiia 
Kumm ja Kaupo Rüütsalu
Pärast etendust kohtumine 
Indrek Harglaga
Piletid 10/6 €, etenduse päeval 
12/8 € müügil huvikeskuse 
kontoris, Piletimasinas
Viimsi huvikeskuses

5. november kell 14.30
Kirikukontsert: naiskoor Virvik
EELK Randvere kirikus

7. ja 8. november kell 9.30 
ja 11 
9. november kell 18.30
Viimsi Happy Jazz Festival
Köögilaulud – Piip ja Tuut
Piletid 5 € kohapealt
Rannarahva muuseumis

10. november kell 12.15
Viimsi Happy Jazz Festival
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Haabneeme Kooli saalis

10. november kell 10.05
Viimsi Happy Jazz Festival
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Viimsi Kooli aulas
kell 12.15
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Haabneeme kooli saalis
kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival ja 
8. Viimsi JazzPopFest
Tallinna Linnateatri mees-
kvartett, Nele-Liis Vaiksoo & 
Swing’n’Joy Orchestra
Piletid Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Koolis

11. november kell 14
Orelikontsert: Kadri Ploompuu 
(orel), Alina Sakalouskaya 
(mandoliin)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 15
8. Viimsi JazzPopFest
Lõppkontsert
Esinevad: Maksu- ja Tolliameti 
segakoor Peale Viit, Patika 
külakoor, Hopneri kammerkoor, 
ViiKerKoor, Akadeemiline 
Meeste Lauluselts
Kontsert on tasuta!
Viimsi Koolis
kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Tribute to Ella Fitzgerald – Spirit 
of New Orleans feat Leroy Jones 
(trompet) & Tricia Boutte (vokaal)
Piletid Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Koolis

12. november kell 17
Viimsi Happy Jazz Festival
Õhtu muusikagurmaanidele – 
Kaire Vilgats, Raivo Tafenau, 
Joel Remmel
Piletid Piletilevis ja kohapeal
Viimsi mõisa tõllakuuris

meeLeLahutus, muusiKa
Black Rose Pubi õhtu-
programmid
27. oktoober kell 21
Ivetta Trio / VJ Lenny LaVida
28. oktoober kell 21
VJ Sass Nixon
3. november kell 21
Payback / VJ Allan Peramets
4. november kell 21
VJ Sass Nixon
10. november kell 21
Viimsi Happy Jazz Festival – 
John Marshall (USA trompet, 
vokaal), Jazz Classic Trio 
(Venemaa) / Dj Marek Talivere
11. november kell 21
Viimsi Happy Jazz Festival – 
Tallinn Riga jazz connection 
jam sessioon, Deniss Pashke-
vich (Läti, saksofon), Andris 
Grunte (Läti, double bass), Mart 
Soo (gitarr), Aivar Vassiljev 
(trummid) / VJ Andrus Kuzmin
Black Rose pubis

Üritused Jussi õlletoas
1. november kell 21
Comedy Estonia Open Mic
4. november kell 21
Karl-Kristjan Kingi & Rauno Pella
9. november kell 20
Viimsi Happy Jazz Festivali 
avamispidu
Estonian Dixieland Band
Piletid 5 € kohapeal
Jussi Õlletoas

LasteLe Ja NooRteLe
Kuni 31. oktoober
Leivaprogramm lasteaia ja 
I–II kooliastme gruppidele
“Põllult põske“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

alates 1. november
Mardi- ja kadripäevaprogramm; 
lasteaia ja I kooliastme 
gruppidele
“Mardid mustad, Kadrid valged“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Keskkonnaprogramm lasteaia 
ja I–II kooliastme gruppidele
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
 
27. oktoober kell 12.30–17.30
Laste ja noorte kirbuturg 
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee 
Ootame kõiki ostma!
Viimsi noortekeskuses

29. oktoober kell 12
Nukuetendus “Sokisööjad 1“
Rõõmus, vallatu ja terav-
meelne lasteetendus 
Autor: Liia Kikas
Lavastaja: Robert Kikas
Mängib Vana Vabriku 
kinoteatri nukutrupp
Soovitatav vanus alates 
5. eluaastast
Kestus 45 min
Pilet 5 €
Viimsi huvikeskuses

30. oktoober kell 16
“Teeme ise!” meisterdamine – 
maskid 
Viimsi noortekeskuses 

31. oktoober kell 17 
Lauamänguklubi 
Kaupleme kalliskividega 
“Splendor”
Viimsi noortekeskuses

1. november kell 16 
Hispaania keel Claudiaga
Randvere noortekeskuses

2. november kell 16 
“Ise tehtud, hästi tehtud!” 
kokandusklubi
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses 

3. november kell 17 
Stiilipidu
Ootame noori maskides ja 
kostüümides!
Viimsi noortekeskuses

3.–4. november
Kooliteatrite festival 
“Väike Lava 2017“
nooremale kooliastmele 
(1.–6. klass)
Viimsi Koolis 

6. november kell 10
Pisimusa kontsert 0–3-aas-
tastele lastele ja ka suure-
matele
Põnevate pillidega ootavad 
lapsi Mirjam Kivisild ja 
Alexandra Kremenetski
Kohal on ka SEMU mahlad
Lapsevanema pääse 7 € 
Info: kelli@kelliuustani.com
Viimsi huvikeskuses
kell 15 
Teeme ise lauamängu
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Teeme ise“ – meisterdame 
võtmehoidjaid
Viimsi noortekeskuses

7. november kell 15
Aknapildid
Randvere noortekeskuses 

8. november kell 16
Turniiride päev
Viimsi noortekeskuses
kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Randvere noortekeskuses

9. november
Noorsootöönädal: NUTINOOR – 
kes Sa oled? 
Randvere noortekeskuses
kell 16
Meediaklubi 
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!” 
kokandusklubi
Registreerumine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses

12. november
Isadepäev 
Sissepääs tasuta! 
Eesti sõjamuuseumis

eaKateLe
Tutvumisõhtud: 
1. november kell 20
Ragnar & Co
8. november kell 20
Peeter Thomson
15. november kell 20
Mati Karm
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

29. oktoober kell 11.05
Jalgsi- ja kepikõnd eakatele
10.53 buss V5 väljub Haab-
neemest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Info: tel 601 2354 Volli Kallion
Kogunemine Kelvingi küla-
keskuse ees

2. november kell 14
Hingedepäeva kontsert
Kristina Vähi (sopran),
Aare Saal (bariton, RO Estonia),
Piia Paemurru (klaver)
Korraldaja: Pille Lille 
Muusikute Fond
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. november kell 11
Mardipäev 
Külla tulevad väikesed 
mardisandid Astri lasteaiast
Viimsi päevakeskuses 

Info:
marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

JumaLateeNistused
29. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus

2. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus ja naiskoori 
Virvik kontsert
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

Näitused
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Näitus “Eesti vormi lugu 
1917–1940“
Külma sõja näitus, relva-
näitus jm

29. oktoober – 28. jaanuar
Külli Suitso ja Imbi Paju 
ühisnäitus
Külli Suitso maalid “Kiiver“
Imbi Paju filmid “Tõrjutud 
mälestused“, “Soome lahe õed“
Eesti sõjamuuseumis

Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek “Hakkame 
kuduma ja heegeldama“
Prangli

Kuni 1. november
Ly Lestbergi fotonäitus 
“Risti kasvanud“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 13. november
Fotonäitus “Viimsi kaunis kodu 
läbi aegade“
Viimsi huvikeskuses

November
Raamatuväljapanek 
“Põhjamaade romaan“
Prangli raamatukogus

Näitus “Kirju ühest sajandist”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Eerika Veermäe maalinäitus 
“Muutuste tuules“
Randvere päevakeskuses



KoRVPaLL
27. oktoober
KK Viimsi/NoTo – Tamsalu Los 

Toros/Karud

Viimsi Kooli spordikeskuses

27.–29. oktoober kell 11
Viimsi Sügisturniir 2017 (Poiste 

Balti Korvpalliliiga)

Viimsi Kooli spordikeskuses

3. november
KK Viimsi/NoTo – SK Torma 

Sport/Kuremaa Spordikool

Viimsi Kooli spordikeskuses

24. november
KK Viimsi/NoTo – G4S Noorte-

liiga II

Viimsi Kooli spordikeskuses

1. detsember
KK Viimsi/NoTo – Eesti Maa-

ülikool

Viimsi Kooli spordikeskuses

8. detsember
KK Viimsi/NoTo – Tartu Kalev/

Estiko

Viimsi Kooli spordikeskuses

maLe
28. oktoober kell 11
Viimsi valla malefestival

Viimsi Kooli aatriumis
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sPoRt & sistuRuNdus

myFitness on kujunenud 
kogu eestis paljude lem-
mik spordiklubide ketiks 
ning ka Viimsi Keskuses 
asuv treeningukoht on 
hommikust õhtuni tervis-
likke eluviise hindavaid 
külastajaid täis. 

Kui seni said lisaks täiskasva-
nutele klubides trenni teha ka 
12–15-aastased noored, siis sel-
lest sügisest on tunniplaani li-
sandunud treeningud lastele va-
nuses 8–11-aastat. Uurisime tree-
ner Liivi Kivimäelt, mida las-
tetrennid endast täpsemalt ku-
jutavad.

Miks on MyFitness teinud tree-
ningud lastele?

MyFitness on loonud tren-
nid ka 8–11-aastastele lastele, 
et kasvatada uus põlvkond noo-
ri, kes armastaksid liikumist ja 
tunneksid korrektset baashar-
jutuste tehnikat, et hiljem tree-
ningutega jätkata.

Laste vähene füüsiline ak-
tiivsus on üha kasvav probleem. 
Pikad koolipäevad ja nutisead-
med pakuvad peamiselt pas-
siivseid ja istuvaid tegevusi. Vä-
hene liikumine tingib ühtlasi ka 
laste liigse kehakaalu, mis võib 
hiljem tekitada erinevaid füü-
silisi ja vaimseid terviseprob-
leeme.

Regulaarne liikumine vähen-
dab lastel stressi, muudab nad 
õnnelikumaks ja tagab öösiti ka 

Lapsed trenni!

hea une. Lisaks kanduvad va-
rakult õpitud liikumisharjumu-
sed tihti edasi ka täiskasvanu-
ikka. Seetõttu on oluline innus-
tada lapsi spordiga tegelema.

Millistele lastele trennid 
mõeldud on?

Trennid on mõeldud kõiki-
dele lastele: nii neile, kel on eel-
nev suurem treeningkogemus, 
ning ka neile, kes võib-olla on 
jõudnud ainult kehalise kasva-
tuse tundidesse. Praegu on gru-
pis nii endiseid iluvõimlejaid 
kui ka neid, kes varasemalt ehk 
nii palju liikumisega tegelenud 
pole. Kuna treeningud on üld-
füüsilise iseloomuga, siis on 
need sobivad ja jõukohased kõi-
gile.

Mida trennides tehakse?
Lastetrennides arendame 

laste vastupidavust, jõudu, tasa-
kaalu, liikuvust ja treenime ka 
kerelihaseid, kasutades selleks 
mängulisi harjutusi. Kõikide har-
jutuste puhul on põhirõhk kor-
rektsel tehnikal, mida treener 
kindlasti kontrollib. Kasutame 
erinevaid treeningvahendeid: 
hantleid, kummilinte, kange, bo-
su palle ja muidugi ka oma ke-
haraskust. Mängime ka erine-
vaid palli-, jooksu- ja liikumis-
mänge.

Mida peaks teadma enne 
trenni tulekut?

Lastetreening ei nõua otse-
selt eelnevat treeningkogemust, 
piisab vaid soovist liikuda. Tren-
niks ei ole vajalik kallis tree-
ningvarustus, vaid pigem peaks 
riietus olema mugav. Trenni tul-
les on kõige olulisem kaasa 

VPÜ boolinguklubi 
alustas hooaega
18. septembril algas Viimsi pensionäride boo-
linguklubi uus hooaeg. esimene klubisisene 
kontrollvõistlus, mis selgitas Viimsi kuul 2017 
võistkonna, näitas, et nende mänguvorm, kes ka 
suvel harjutasid, oli parem.

6. oktoobril toimus ülemaailmsele eakate päevale pühen-
datud Viimsi kuul 2017, kus Viimsi PÜ boolinguklubi võist-
kond jäi teiseks. Võitis Haabersti sotsiaalkeskuse võist-
kond, seda juba teist aastat järjest. Rohkem neile võitu 
anda ei saa, sest kolmas võit järjest jätaks rändauhinna –
seega Viimsi klubi liikmetel on, mille nimel  aasta aega 
harjutada. Kolmas koht kuulus Mustamäe sotsiaalkesku-
sele. Kokku osales kaheksa võistkonda. 

Meeste arvestuses saavutas esikoha Jaan Uudelepp 
(75) Viimsist ja naiste arvestuses Livia Efimova (75) Haa-
berstist, võistluse vanim mees (92) oli Tartust ja eakaim 
naine (86) Pirita esinduses. Boolingus liidetakse mängija-
le alates vanusest 66 iga aasta kohta üks lisapunkt mängu-
le. Seega, kui tervis lubab, saab nooremate eakatega võrd-
selt võistelda. Tänusõnad Viimsi Kuulsaali kollektiivile 
võistluse ladusa korralduse eest.

10. oktoobril toimus Tartus seeniorklubi korraldatud 
eakate päevale pühendatud boolinguturniir. Osalesid ea-
kad boolingumängijad Tartust, Tallinnast, Põlvast, Laek-
verest ja Viimsist. Võitis klubi 65+ Tallinnast, Viimsi klu-
bi oli II  ja Tartu III. Viimsilane Saima Kaarepere saavutas 
naiste seas III koha. Teel Tartusse külastasime Elistvere 
loomaparki ja Kukulinnas asuvat Jääaja Keskust. 

VPÜ boolinguklubi juhatus

Viimsi valla spordikalender

Viimsi talisuplusklubi kutsub 
jääsuplusele!
head vanad ja uued talisuplejad! olete oodatud koos 
Viimsi talisuplusklubi JääRingiga neljapäevastele suplus-
tele kodurannas haabneemes. 

Kogunemine rannakohviku Puri juures. Soe müts ja rätik kaa-
sa! Jääsuplused toimuvad: 2., 9. ja 16. novembril.

Hoia end talisuplusklubi JääRing tegemistega kursis Face-
booki kaudu!

Lapsed võivad talisupluses osaleda vanemate vastutusel.

JääRing

29. oktoobril toimub matk eakatele, buss V5 väljub haigla 
eest kell 10.53. 

Alustame kell 11.05. Kelvingi külakeskuse eest ja liigume 
mööda Reinu teed mäkrade rajale, kus igal ööl liigub ema koos 
poegadega ja otsib toitu. Jätkame Rohuneeme – Püünsi kergliik-
lusteed mööda Püünsi koolini, millega samuti tutvume. Sealt võ-
tame suuna Kooli teele, Aasa teele, Aasa põik teele, Rukkiräägu 
teele, Leevikese teele, Ülase teele ning jõuame Püünsi spordiväl-
jakule, kuhu on paigaldatud statsionaarsed võimlemise abivahen-

did. Sealt liigume metsarada mööda Kalmistu teele. Rohuneeme 
metsarada viib meid tagasi Kelvingi keskuse metsatukka, kus gril-
lime vorstikesi ja joome sooja teed.

Matka pikkus u 4 km. Kellel on kõnnikepid, palume need kaa-
sa võtta!

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid on 
R. Kriis ja V. Kallion, info tel 601 2354. 

Viimsi Pensionäride Ühendus

matkame taas ja tutvume koduvallaga

võtta rõõmus meel, unustada ei 
tohiks ka veepudelit ja muga-
vaid sisetreeningu jalanõusid.

Kui populaarsed lastetren-
nid seni on?

Lastetreeningud koguvad jär-
jest enam populaarsust. Praegu-
seks hetkeks oleme koos tree-
ninud 1,5 kuud ja rõõm on nä-
ha, et igal nädalal liitub grup-
pidega uusi lapsi.

MyFitness Viimsis toimuva-
te treeningutega on võimalik lii-
tuda igal hetkel. Esmane proo-
vitreening on kõigile huviliste-
le tasuta!

Viimsi Keskuse MyFitnes-
si lastetreeningud toimuvad tei-
sipäeviti ja neljapäeviti, algu-
sega kell 15.45, lisainfo myfit-
ness.ee.

Viimsi Keskus

treeningutesse on oodatud 8–11-aastased lapsed. Foto myFitness

JaLGPaLL
5. november kell 16
Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev 

U21

Viimsi staadionil

KäsiPaLL
2. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – 

Viljandi HC

Viimsi Kooli spordihoones 

9. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – 

Põlva Coop

Viimsi Kooli spordihoones 

23. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – 

HC Tallinn

Viimsi Kooli spordihoones 

7. detsember kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – 

SK Tapa

Viimsi Kooli spordihoones 

PiLJaRd
4. ja 5. november
Piljardi Eesti Esiliiga VIII etapp 

Lisainfo ja registreerimine: re-

gistreerimine@eestipiljard.ee

Viimsi Kuulsaalis
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Lasnamäe tervisemajas 
avati suve hakul kõikidele 
tänapäevastele nõuetele 
vastav hemodialüüsi-
kabinet, mis parandab 
oluliselt dialüüsravi kät-
tesaadavust neerupuu-
dulikkusega patsientide 
jaoks – seda ennekõike 
just tallinna idapoolses 
piirkonnas ja lähivalda-
des.

Varem Lasnamäel aadressil 
Punane 40 asunud hemodialüü-
sikabinet ootab nüüd patsiente 
varasemast märksa paremates 
tingimustes aadressil Linna-
mäe tee 3. Kabineti avas Fre-
senius Medical Care OÜ koos-
töös Lääne-Tallinna Keskhaig-
laga.

Hemodialüüsravi on mõel-
dud kroonilise neerupuudulik-
kusega patsientidele – neile, kel-
le neerukude on pöördumatult 
kahjustunud ja kelle neerud ei 
tule seetõttu iseseisvalt oma 
ülesannetega toime. Eestis on 
dialüüsravi vajavaid patsiente 
kokku ligi 400. 

Hemodialüüs on protseduur, 
mille käigus puhastatakse pat-
siendi veri jääkainetest ja liig-
sest vedelikust. Selleks kasuta-
takse spetsiaalset aparaati. Prot-
seduur võtab aega 4–5 tundi ning 
seda tuleb teha reeglina kolm 
korda nädalas. 

Võrreldes Punasel tänaval 
asunud kabinetiga on uue, Las-
namäe tervisemajas asuva ka-
bineti võimekus märksa suu-
rem. “Võtame patsiente vastu 
kahes vahetuses – hommikul
ja lõunal. Korraga läbivad prot-
seduuri kuus patsienti, koha-
peal on neid abistamas kaks 
õde ja hooldustöötaja,” ütles 
dr Olga Didenko Lääne-Tal-
linna Keskhaiglast. Ta lisas, et 
patsiente võetakse vastu kuuel 
päeval nädalas – üksnes pü-

hapäeviti on kabinet suletud. 
Riigipühad see-eest vastuvõtu-
aegu ei mõjuta. 

Neli aastat hemodialüüsra-
vil käinud Viktoria on uue ka-
binetiga väga rahul. “Protse-
duur kestab neli tundi, kuid ko-
hapeal toimub kõik kiiresti ja 
ladusalt. Personal on väga pro-
fessionaalne,” jagas noor naine 
kiidusõnu. “Protseduuri ajal la-
mab patsient voodis, samal ajal 
saab vaadata näiteks telerit. 
Igal patsiendil on eraldi moni-
tor ja kõrvaklapid,” kirjeldas ta 
kabinetis olevaid mugavusi. Ka 
internetiühendus on tema sõ-
nul hea. 

Hemodialüüsi protseduuri 
juurde kuulub ka korralik toi-
dukord – süüa võib nii protse-
duuri ajal kui ka pärast prot-
seduuri lõppemist puhketoas. 
Soovi korral võib toidu ka koju 
kaasa võtta.

Dialüüsravi patsient Sergei, 
kes on ravil käinud kuus aas-
tat, ütles, et uues kabinetis on 

tingimused ja ravi kättesaada-
vus varasemast oluliselt pare-
mad. “Ruumides on hästi toi-
miv ventilatsioon, keskkond on 
soe ja hubane, toit on väga 
maitsev ning meeskond on sõb-
ralik ja professionaalne. Endi-
ses asukohas oli suhteliselt ras-
ke protseduurile saada, sest ka-
bineti võimekus oli oluliselt 
väiksem,” võrdles ta uusi tin-
gimusi varasematega. 

Sergei kasutab ravile sõit-
miseks isiklikku autot. Ta tõi 
veel boonusena välja, et pat-
siendid saavad parkida tervise-
maja juures tasuta – selleks an-
takse neile kabinetist kliendi-
kaart. Patsientidele, kellel au-
tot pole või kes autoga sõita ei 
soovi, korraldab transpordi Fre-
senius Medical Care OÜ.

Olgugi et neeruasendusra-
vi vajavad patsiendid peavad 
veetma igal nädalal pikki tun-
de ravil, saavad nad dr Olga Di-
denko sõnul elada kõigest hoo-
limata üsnagi tavalist täisväär-

tuslikku elu: töötada, teha spor-
ti, käia reisimas. 

Maailma juhtiv hemodia-
lüüsravi teenuse ja toodete pak-
kuja Fresenius Medical Care 
tegutseb Eestis 14 kliinikus, mis 
võimaldab kvaliteetset ravi saa-
da üle Eesti. Kuna Fresenius on 
esindatud enamikes maailma 
riikides, siis juhul, kui patsient 
plaanib reisida mõnda välisrii-
ki, korraldatakse talle raviprot-
seduurid ettevõtte välismaa fi-
liaalides.

Lasnamäe Tervisemaja he-
modialüüsikabinetis tegelevad 
patsientidega Lääne-Tallinna 
Keskhaigla arstid, õed ja hool-
dajad. Lääne-Tallinna Kesk-
haigla on hemodialüüsravi pat-
sientide arvu poolest suurim ra-
viasutus Eestis, dialüüsravi te-
hakse seal alates 1978. aastast. 
Haigla koostöö Fresenius Me-
dical Care’iga sai alguse 2005. 
aastal.

oksana Boiko
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

Uuenenud hemodialüüsikabinet asub 
nüüdsest Lasnamäe tervisemajas

Protseduuri ajal lamatakse voodis, samal ajal saab vaadata näiteks telerit. Foto arhiiv
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ReaKuuLutused

Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Reklaami 
Viimsi teatajas
vt@viimsivv.ee

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi:

• ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)
• KLASSIÕPETAJAT VÄIKEKLASSILE 

(1,0 ametikohta) 
• TuGIISIKuT (1,0 ametikohta)

Tööle asumine kokkuleppel.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 
13. novembriks aadressile Püünsi 

Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi 
vald 74013 või e-posti aadressile 

jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5671 8630 ja e-posti 
aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee.

teeNus
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ära ka 
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite 
ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine erita-
su eest 10 €/tk. Tel 5845 8588. 
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapüh-
kija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. 
E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 
1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühki-
ja ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Me-
riväljal. Korstnapühkija akti väljastamine Päästeameti 
ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja re-
mont. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul 
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnika-
tööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, 
aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite 
paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 
7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killus-
tik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 
0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/
okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee, tel 
5348 7318.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhas-
tus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, e-post 
kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865, 
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kontei-
neri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, trak-
toritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 
9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Kogemustega lapsehoidja/kodukoristaja võtab uusi 
kliente. Pikaajalisel koostööl tasu 5.6 €/h, ekspresshoid 
8 €/h Viimsi poolsaare piires. Olen saadaval ka õhtuti, 
öösiti. Tel 508 7943.
n Plaatimistööd, siseviimistlus. Tel 5877 3387. 
n Üldehitus, plekitööd. Tel 5629 3653.
n Kui tööriistu, aega või oskusi napib, siis koostöö meil 
klapib! Uue mööbli kokkumonteerimine/paigaldus. Tel 
5918 2228.
n 20-aaastase staažiga juuksur pakub naiste juustelõi-
kuste ja pidulike soengute teenuseid kohaletulemise-
ga. Hinnad paindlikud, võta julgelt ühendust! Info tel 
5863 9803, mirthel@hot.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt 
ja leiame lahenduse!
n Ohtlike puude tööd, viljapuude ja hekkide hooldus, 
teised arboristi teenused. Tel 5699 9884, laur@puu-
juuksur.ee.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hin-
nad! R-Concept OÜ, e-post rconcept1@gmail.com.
n Individuaaltunnid lugema ja kirjutama õpetamiseks. 
Parandusõpe lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilas-
tele. Tel 505 9605.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haab-
neemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.
n Annan inglise keele eratunde ja järeleaitamistunde. 
Tel 5466 4786.

mÜÜK
n Kõik ühest kohast! Kuivad ja toored küttepuud kon-

teineris, võrkkotis või lahtiselt, brikett, pellet ja litsent-
seeritud korstnapühkijad. Alusel kauba toome eraldi 
ratastõstukiga hoovi, mitte ei jäta tänavale. Telli ko-
he! Tel 520 0093, 600 0136 või vaata lisa kodulehelt 
Puu24.ee.
n Müüa loomasõnnikut 7 t/150 €, 15 t/220 €, mulda, 
täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post 
taluaed@hot.ee.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett. 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisa-
info saamiseks helistage tel 5865 2190. 
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljas-
tusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveo-
ga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused 
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m 
avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m avale 
1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud põl-
lumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod hea 
manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 ton-
ni. Tel 525 2632.
n Müüa puitbrikett, premium pellet 6 ja 8 mm, 40 l kot-
tides: lepp, kask ja kütteklotsid, kivisüsi (lahtine ja pa-
kitud), multš, 3 t kalluriga toome killustikku, mulda, liiva, 
paekivisõelmeid, graniitkillustikku. Laost saab osta ka pa-
ki kaupa! www.leilibrikett.ee, tel 5692 4924, 637 9411. 
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu. Tel 
522 7345, e-post marek406@gmail.com.

tÖÖ
n Haabneemes asuv restoran China Red pakub lisa-
tööd tublile koristajale. Töö nädalas 2 korda 3 tundi. 
Lisainfo tel 525 4570 või info@chinared.ee.
n Ideaalne töövõimalus kohusetundlikule ja krapsaka-
le pensionärile Viimsist! Tallinn Viimsi SPA otsib osa-
lise tööajaga nõudepesijat. Tööaeg graafiku alusel. 
Lisaboonusena pakume kõikvõimalikke majasiseseid 
soodustusi. Info tel 5621 6151.
n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, soo-
me, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi ja 
põhjalikult. Kogemust 17 aastat, olemas ka soovitajad. 
Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404.

ost Ja muu
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, van-
nid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, kaab-
lid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide ja tele-
rite äravedu 10 eurot. Tel 5550 5017.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. 
Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, märgid, me-
dalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneerita-
vaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu do-
kumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, riided, 
raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkon-
nasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õn-
nelikele omanikele. Tel 5322 6290.
n Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või seisva 
sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta 
sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055, e-post 
alka515@hotmail.com.
n Soovin osta 3-toalist korterit Viimsis. Tel 5553 3149.
n Soovin oskuslikku abi tiikpuidust suvemööbli hoolda-
misel (puhastamine, lihvimine, õlitamine). Praktiliste 
kogemustega ja tehniliste vahenditega varustatud meist-
rimehel võtta ühendust – tel 505 5000. 
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